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De Kynologen Vakbond Nederland is een vereniging die zich o.m. ten doel heeft gesteld op te komen voor de leden 
met betrekking tot problemen binnen de Kynologie.  De KVN is lid van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit 
en neemt samen met o.a. de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland deel aan de Werkgroep Honden , 
een aanspreekpunt en advieslichaam  voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

 
Aan: 
Het Bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 
Emmalaan 16-18 
1075AV Amsterdam 
 
 
Onderwerp: 
De gang van zaken rond de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden i.c. een klacht 
tegen het bestuur van deze vereniging  
 
 
Geacht Bestuur, 
 
Naar aanleiding van een groot aantal klachten die ons, de Kynologen Vakbond Nederland 
bereikt heeft over de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, hebben wij een 
overzicht gemaakt. Mogen wij vervolgens uw aandacht vragen voor het volgende: 
 
 
Website NVSWH tekst I: 
 
“GESCHIEDENIS VAN DE SAARLOOSWOLFHOND 
 
Een jong ras 
 
De Saarlooswolfhond is een jong ras van Nederlandse bodem. In juni 1975 werd de Europese wolfhond erkend als rashond 
en onder de naam Saarlooswolfhond ingeschreven in het Nederlandse Hondenstamboek. De internationale erkenning door de 
FCI volgde in 1977. 
Na de inventarisatie van de startpopulatie, groeide bij de leden de overtuiging dat dit ras enkel gered kon worden door een 
nieuw fokbeleid. Dit fokbeleid zou zich fundamenteel onderscheiden van wat gangbaar is in de hedendaagse kynologie. 
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Er is gekozen voor een gecentraliseerd fokbeleid waarin gefokt wordt met rastypische honden (vrij van bekende erfelijke 
problemen) die zo een verantwoorde bijdrage leveren aan de verspreiding en veredeling van de bloedlijnen.  
Dit beleid wil het ras beschermen tegen de uitwassen van de commerciële fokkerij en de ondeskundigheid van de 
gelegenheidsfokker. Een logisch gevolg van deze gecentraliseerde fokkerij is de gecentraliseerde pupbemiddeling onder het 
beheer van de rasvereniging. 
 
 
 
De toekomst 
 
Het ras is enorm gehomogeniseerd. Veel van de geliefde wolfachtige kenmerken zijn teruggefokt waarbij tevens de 
genetische diversiteit zorgvuldig in stand is gehouden. Toch ligt er nog werk te wachten. 
In sommige bloedlijnen zijn er nog mogelijkheden tot verbetering; de genetische mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput. 
Het ras kan nog mooier……Een uitdaging èn een opdracht.      
Neem voordat u de aanschaf van een Saarlooswolfhond overweegt, eerst contact op met de rasvereniging om u te laten 
voorlichten over het ras. 
De geschiedenis van de Saarlooswolfhond voor de erkenning als rashond wordt uitgebreid beschreven in het boek. 
Commerciële / losbandige fokkerij. 
 
Toch heeft deze unieke verenigingsstructuur niet kunnen verhinderen dat er zich buiten haar om een commerciële fokkerij 
ontwikkelde. Deze fokkerij werd mede opgezet met de honden, die omwille van het niet voldoen aan de gestelde 
gezondheidsnormen door de vereniging niet werden toegelaten tot de fokkerij. 
De rasvereniging moet tot haar spijt vaststellen dat er in deze populatie afwijkingen voorkomen die in haar populatie niet 
voorkomen. 
Blijkens de vele atypische exemplaren in binnen- en buitenland heeft het in de loop der jaren inkruisen van niet-
Saarlooswolfhonden buiten de vereniging een hoge vlucht genomen. Deze honden schaden de naam en faam van het ras en 
zijn hun vermeende afstamming onwaardig. 
U bent gewaarschuwd. 

Gezondheid  

De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden heeft de gezondheid van de door haar beheerde Saarlooswolfhonden-
populatie hoog in het vaandel staan. Door de samenwerking binnen de vereniging is zij in staat adequaat te reageren indien er 
zich ontwikkelingen aandienen die met zorg gevolgd behoren te worden. Zo wordt door haar aanpak van het standaard 
controleren op bijvoorbeeld heupdysplasie nagestreefd dat niet ongemerkt deze component het ras binnen sluipt. En met 
succes! Ondanks het gegeven dat er sprake is van een grote rashond komt er momenteel (sinds de gecoördineerde fokkerij 
van de afgelopen 30 jaar) nog steeds geen HD voor. Integendeel , wij mogen ons binnen ons verenigingsverband gelukkig 
prijzen met consequente FCI HD-A uitslag.  

Zoals met elke diersoort, zo u wilt rashond, en het gegeven dat een hond mede het product is van de chemie van de natuur, is 
ook ons ras niet gevrijwaard gebleven van de spelingen der natuur. Binnen ons ras wordt helaas incidenteel een afwijkend 
beeld van de retina waargenomen.Voor ons een reden tot waakzaamheid en zorg. Concreet houdt dit in dat hiernaar een 
wetenschappelijk opgezet onderzoek wordt uitgevoerd.” 

Met het lezen van deze tekst, te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van  
Saarlooswolfhonden (NVSWH) valt er direct een aantal zaken op. De schrijver(s) geeft/geven 
al dadelijk aan dat er zaken op het gebied van de gezondheid niet goed zaten en dat het ras 
alleen “gered” kon worden door een nieuw fokbeleid dat zich fundamenteel onderscheidt van 
wat in de hedendaagse kynologie gangbaar is en waarbij gefokt wordt met honden die vrij zijn 
van bekende erfelijke problemen. Op de inhoud valt niet op af te dingen, maar hoe is het in de 
praktijk metdeze rasvereniging gesteld? 

 

RELAAS  VAN   FEITEN  

We schrijven 2003. De Kynologen Vakbond Nederland (KVN) is opgericht en bijna 
ogenblikkelijk hierna nam een eigenaar van Saarlooswolfhonden (SWH) contact op met 
schrijver dezes. Deze eigenaar, laten wij hem A noemen, vertelde ons dat de rasverenging niet 
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ontvankelijk was voor het signaleren van erfelijke afwijkingen of gebreken binnen het ras, 
welke in grote mate waren binnengeslopen. A bracht ons in contact met de familie B.  

In 1999 ontdekte familie B dat hun hond moeite had met het zien van diepte. Men dacht zelfs 
dat de hond blind aan het worden was. Een bezoek aan de dierenarts (naam bekend bij JL) 
bracht de oorzaak aan het licht, want er werd PRA geconstateerd. Dezelfde dag nog werd 
contact opgenomen met de toenmalige tevens huidige voorzitter van de vereniging van de 
Saarlooswolfhonden. De volgende dag werd er teruggebeld door de echtgenote van de 
voorzitter met de mededeling dat het hele verhaal ongeloofwaardig overkwam, maar dat er 
reeds bij Dr. Stades in Utrecht een afspraak was gemaakt. Onderzoek leerde dat de hond 
inderdaad PRA had! 

Deze PRA-hond komt uit een nest van drie. In Utrecht zijn de overige honden ook getest en 
volgens de vrouw van de voorzitter bleken deze VRIJ te zijn. De vader en de moeder van de 
hond van eigenaar B leefden nog en B wilde dat ook deze twee honden getest werden, maar 
dat werd door de vrouw van de voorzitter niet noodzakelijk gevonden. Inmiddels was de 
PRA-hond moeder van een nest en een pup uit dit nest werd ingezet voor de fokkerij. 
Resultaat vier pups. Deze laatst ingezette hond is op advies van B getest en is niet vrijgegeven 
voor PRA maar er was ook geen duidelijk PRA-beeld.  

Vervolgens is een andere zoon van de PRA-hond getest. Dit gebeurde bij een dierenarts 
(naam bekend bij de schrijver van deze brief) en deze hond werd positief gevonden op PRA. 
Op de vraag hoe de PRA in het ras was gekomen bleef de dierenarts het antwoord schuldig. 
Wèl stelde de dierenarts dat er meerdere honden getest moesten worden om een goed beeld te 
krijgen van de situatie. De dierenarts nodigde B uit met een groep Saarlooswolfhonden voor 
een panel-avond in Utrecht. Deze uitnodiging is ook verstrekt aan de rasvereniging, maar 
door het bestuur werd er medegedeeld dat het onderzoek onzin was omdat er MET DEZE 
LIJN TOCH NIET MEER GEFOKT ZOU WORDEN. Acht willekeurige hondeneigenaren 
zijn echter wel bereid gevonden naar Utrecht te komen waarbij de honden vier bloedlijnen 
vertegenwoordigden. Na onderzoek bleken TWEE honden vrij te zijn,  TWEE honden 
verdacht en VIER honden hadden PRA. Uiteraard was deze vaststelling een grote 
teleurstelling en die wilde men delen met het bestuur. Reactie van het bestuur was dat er wel 
contact met de betrokkenen opgenomen zou worden, maar dat is niet gebeurd. Opnieuw werd 
er met de rasvereniging contact opgenomen maar opnieuw werd er koel gereageerd. Er werd 
namelijk medegedeeld dat men (het bestuur) twijfels had over de testresultaten. Door of 
namens de vereniging zijn er nooit om de resultaten van de testen gevraagd en ook de overige 
panelleden die naar Utrecht waren gekomen hebben nooit meer iets van de rasverenging 
vernomen. De familie B is nog steeds lid van de rasvereniging, maar ontvangt al die tijd, 
waarschijnlijk als straf, geen clubblad meer. Ook niet op herhaald verzoek hiertoe. De 
contributie wordt nog steeds betaald. 

Terug naar A uit het begin van dit verhaal. A heeft een vijftal Saarlooswolfhonden (gehad). 
Schematisch ziet het bestand er als volgt uit: 

1983 eerste hond geen problemen  
1991 Katja  Lijder PRA 
1993 Bruno  Blind geworden Lijder PRA 
1994 Onix  Lijder PRA 
1996 Tican Blind geworden Lijder PRA 
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Voor de goede orde: Katja is de moeder van Onix. Katja en de moeder van Tican zijn zussen. 
De vaders van Bruno en Onix zijn broers. 

In een lijst van de rasvereniging m.b.t. 82 oogonderzoeken t/m 1 augustus 2000, vrijgegeven 
door de W.K. Hirschfeld Stichting, komen slechts drie mutaties binnen de SWH voor. 

1. Eén geval eindigde onbeslist 
2. Een tweede geval is voorlopig niet vrij omdat de apparatuur van de arts gedeeltelijk 

defect was 
3. In een derde geval kon het niet vrijgegeven worden na driemaal onderzoek te hebben 

gedaan, omdat de kaak door een trap van een paard op drie plaatsen gebroken was en 
omdat er kiezen en tanden uit de kaak verwijderd waren 

In geval 2 is de oma de eerdergenoemde Katja van A een lijder, dus de moeder van 2 is een 
drager. En in geval 3 heeft de vader van 3 een broer en deze is 100% drager. 

Alle tot nu genoemde honden zijn aangeschaft via de officieel erkende rasvereniging. 

Met betrekking tot de gezondheid binnen de Saarlooswolfhonden nog het volgende. In een 
artikel in het kynologenblad “De Hondenwereld” van 29 januari 1996, schrijft Van 
Wieringen, ex-bestuurslid van de SWH, onder meer het volgende: 

 

Website tekst II 

“In het Belgische Magazine WOEF van september 1995 wordt aandacht besteed aan de Saarlooswolfhond als ras van de 
maand.  De inhoud van het artikel geeft aanleiding te reageren omdat er nogal wat onjuistheden zijn vermeld. Voor de 
beeldvorming over de Saarlooswolfhond  en de Nederlandse vereniging is het gewenst een aantal uitlatingen te corrigeren. 
Gelet op de ruimte die in deze krant wordt geboden, moet deze reactie echter beperkt zijn. Onder meer wordt gesteld dat het 
sfeertje rond de Saarloos in Nederland een beetje grimmig is hetgeen het ras niet ten goede komt. Op geen enkele wijze wordt 
deze stelling nader onderbouwd. Navraag leerde mij dat de desbetreffende journaliste op geen enkele wijze contact heeft 
gezocht met het bestuur van de vereniging om haar beweringen op juistheid te controleren. Omtrent het vorengaande kan 
vermeld worden dat in 1982 een twaalftal fokkers/leden, bij een unanieme beslissing van 137 leden door de Algemene 
Vergadering werd geroyeerd omdat het verenigingsbelang in gevaar werd gebracht. Het is voorts onjuist als gesteld wordt dat 
buitenlandse verenigingen contact met de Nederlandse vereniging hebben gezocht. Tot op heden zijn geen verzoeken om 
samenwerking binnengekomen. Met betrekking tot de fokkerij werken de leden van de vereniging samen in een 
gecentraliseerde fokkerij die over de bereikte resultaten internationaal bewondering heeft afgedwongen. In een naar 
kynologische begrippen zeer korte tijd is een kerngezonde hond zonder erfelijke gebreken ontstaan. Erfelijke gebreken als 
HD en PRA komen bij door leden van de vereniging gefokte honden niet voor. Het is bekend dat honden die buiten de 
vereniging zijn gefokt, deze gebreken wel hebben. Wil men een gezonde hond fokken dan is een radicale uitsluiting van 
erfelijk verdachte dieren absoluut de enige oplossing. Een oplossing waarvoor de Nederlandse Vereniging reeds koos. Als de 
Belgische SWV toenadering zoekt tot een buitenlandse vereniging dan dient men bereid te zijn een ideele doelstelling te 
volgen waarbij het fokken op commerciële basis uitgesloten is. Aan deze wijze van fokken wordt door de Nederlandse 
vereniging geen medewerking verleend. Het beleid van de vereniging staat in dienst van de Saarlooswolfhond. Commercie 
mag nimmer het doel zijn van vermeerdering. Dit laatste leidt niet tot kwaliteit. En om dit laatste begrip gaat het bij de 
Saarlooswolfhonden. Een geestelijk en lichamelijk gezonde hond. Als wij een hond als de Saarlooswolfhond willen 
behouden zoals die thans is, dan dient de voorlichting daarover eerlijk en betrouwbaar te zijn. Het laatste heb ik in het artikel 
duidelijk gemist”. 

Tot op de dag van vandaag is deze tekst niet herzien en wordt deze nog steeds voorgestaan. 
Op de eerdergenoemde website van de vereniging is in februari 2006 het volgende schema te 
vinden. Deze is door ons integraal overgenomen. 

Aandoening Fokkerij leden Overige fokkerij 
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RASVERENIGING NL 
Epilepsie  X 
Hypofysaire dwerggroei  X 
Hart/Long afwijkingen  X 
Leverproblemen  X 
Alvleesklier problemen  X 
Microphthalmie  X 
L-pectinatum abn  X 
Progressieve Retina Atrofie  X 
Retina degeneratie (in onderzoek) X  
Cataract  X 
Distichiasis/Ectropische Cilie  X 
LCN (in onderzoek)  X 
Lensluxatie  X 
HD  X 

Opmerkelijk in deze is dat de rasvereniging, zowel in 1995 als in 2006 de aanwezigheid van 
Progressieve Retina Athrofie (PRA) ontkent!  Opmerkelijk is ook de spierballentaal van Van 
Wieringen over de periode in 1982 toen de NVSWH twaalf leden tegelijk heeft geroyeerd. 
Deze leden hebben het royement aangevochten en de rechter heeft bepaald dat zij weer door 
de rasvereniging met open armen dienden te worden ontvangen. Dit laatste is echter niet terug 
te vinden in zijn stuk. Het meest opmerkelijke is echter dat de suggestie wordt gewekt dat er 
binnen de  NVSWH gefokte populatie geen ziekten en/of afwijkingen voorkomen en dat er 
alleen een onderzoek is gestart naar Retina Degeneratie en dat de vergelijkingen met het 
buitenland worden getrokken. Hier komen wij later op terug. 

Omdat A, genoemd in het begin van dit relaas niet blij was met zijn inmiddels blinde honden 
EN de ontkenning van en de handelswijze door de rasvereniging, werd hij door het bestuur als 
een lastig lid gezien en in 2000 als lid geroyeerd met als grond “Uw niet aflatende handel en 
wandel jegens de vereniging nopen het bestuur, mede gelet op een verzoek van een aantal 
leden daartoe, tot het hierboven verwoorde”. A is tegen zijn royement in beroep gegaan omdat 
hij voor een eerlijke zaak stond en vindt dat hij daar nog steeds voor staat. De Algemene 
Vergadering van leden heeft de stem laten horen met betrekking tot dit royement: zes 
personen hebben voor, drie niet geldig, twee blanco en 33 hebben tegen A gestemd. Het 
merendeel van deze 33 personen was totaal onbekend bij A die toch een bekendheid binnen 
de wereld van de Saarlooswolfhonden is. Opmerkelijk was dat velen direct na de stemming 
het pand verlieten.  

Dat royeren, zoals hiervoor omschreven, tot de normale cultuur binnen de NVSWH behoort, 
blijkt uit het meest recente geval in 2004 binnen de vereniging. 

DE  HEER  C 

De familie C is een Nederlandse familie die woonachtig is in het buitenland (Frankrijk). Ook 
de familie C heeft geconstateerd dat er binnen het ras diverse problemen voorkomen en 
mogelijk is ook één van hun twee honden slachtoffer van PRA, maar dat is nog in onderzoek. 
Meneer C is een aimabel mens die discussie niet uit de weg gaat en een groot gevoel heeft 
voor rechtvaardigheid. Binnen de populatie van de rasvereniging worden door C een aantal 
problemen in de gezondheid geconstateerd. Er is uiteraard onderling correspondentie gevoerd 
maar gezegd moet worden dat het meer eenrichtingsverkeer was.  C heeft een uitgebreide e-
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mail wisseling met de vrouw van de voorzitter gevoerd bij de dekking en de geboorte van zijn 
puppen. Toen de geboorte op een mislukking uitliep wegens afwezigheid van persweeën bij 
zijn teef en de puppen doodgeboren werden, hoorde hij na deze mededeling niets meer van de 
vrouw van de voorzitter. Van de vereniging hoorde hij ook niets. C ontdekte in contacten met 
andere leden van de rasvereniging dat er bij veel meer teven en reuen problemen waren 
rondom de dekking en geboorte en hij schreef een brief aan het bestuur bestemd voor de 
Algemene Ledenvergadering van 2005. In bijna de helft van de hem bekende gevallen bleken 
er problemen voor te komen. C maakte zich ernstig zorgen en verzocht het bestuur de 
ledenvergadering een bindende uitspraak te vragen om een onafhankelijke commissie van 
specialisten naar de oorzaken te laten zoeken. Dit schriftelijke voorstel werd in de vergadering 
geblokkeerd door de voorzitter. Er mocht niet over gesproken worden en al helemaal niet 
gestemd. Alle problemen waren volgens de voorzitter te wijten aan het geklungel van C zelf 
en van zijn dierenarts! De problemen hadden alle aandacht van het bestuur, zo was de reactie. 
Toen C de rasverenging schreef dat hij van plan was naar de volgende Algemene Leden 
Vergadering te komen en vragen zou stellen over de gezondheidstoestand binnen het ras, 
kreeg C een brief van het bestuur met de mededeling dat hij geroyeerd was. C had zich 
namelijk met de Kynologen Vakbond Nederland tot het bestuur van de Raad van Beheer 
gericht om opheldering over de stelling dat alle honden buiten de rasvereniging om gefokt 
bastaarden waren, ook met een door de Raad van Beheer uitgereikte stamboom. Door deze 
actie verweet de vereniging C de vereniging in een kwaad daglicht te hebben gezet bij de 
Raad van Beheer. C zou ook een collegiaal gesprek met het bestuur in de weg hebben gestaan 
door te dreigen met juridische procedures. Het bestuur van de rasvereniging heeft echter op 
alle brieven die C heeft verstuurd, gedurende een jaar, nooit inhoudelijk geantwoord. Het 
bestuur zat kennelijk niet te wachten op een kritisch lid dat vragen zou gaan stellen over: te 
kleine nesten, keizersneden, weeënzwakte, doodgeboorte, leeg blijvende teven, reuen die niet 
de aandrang hebben te willen dekken en natuurlijk PRA. 

MEVROUW  D 

Nu moet u niet denken dat er tussen 1982 en 2004 op het gebied van royementen binnen de 
NVSWH niets is gebeurd. Zo hebben wij ook mevrouw D leren kennen. Ook mevrouw D 
schreef de KVN met de mededeling zeer bezorgd te zijn over de gezondheidstoestand van de 
Saarlooswolfhond. Mevrouw D gaf aan dat zij het ras graag wilde helpen maar niet wist hoe, 
ook omdat zij bekend was met de strategie van de rasvereniging en hoe die omging met 
lastige leden. Toch heeft het bestuur op de een of andere manier er lucht van gekregen dat 
mevrouw D ook een kritisch lid was en men heeft mevrouw D verzocht haar grieven op 
papier te zetten. Mevrouw D heeft dit in het volste vertrouwen gedaan. Kort na haar brief is 
mevrouw D met haar hond naar de show in Rotterdam gegaan. We schrijven 31 augustus 
2003. Keurmeester en schrijver van de show hadden hun “opleiding” genoten bij de voorzitter 
van de rasvereniging. Voordat de hond van mevrouw D werd gekeurd, liep de voorzitter van 
de rasvereniging de ring in en zei iets tegen de schrijver die vervolgens knikte. De voorzitter 
ging vervolgens op een hoek van de ring zitten kijken. Dit is door meerdere personen 
vastgesteld. De hond kreeg een ZG met als motivatie dat ze te dik was en niet krachtig genoeg 
liep. Mevrouw D heeft bij de stand van de Raad van Beheer dit voorval gemeld, maar zij heeft 
niets meer hiervan vernomen. Maar het bleef hier niet bij. Mevrouw D ontving twee weken 
later een schrijven dat zij geroyeerd was als lid en wel per onmiddellijk. Ook de partner van 
mevrouw D werd geroyeerd, die zich overigens nooit in woord of geschrift negatief heeft 
uitgelaten over de vereniging of de bestuurders hiervan. Tevens ontving de KVN van vier 
onafhankelijke personen brieven over het optreden van de vrouw van de voorzitter van de 
NVSWH. Dit voorval had plaats op de Wereldwinner van Amsterdam in 2002. Voorts had de 
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vrouw van de voorzitter tijdens deze keuring zitten schreeuwen, hoorbaar voor een ieder, dat 
een bepaalde hond er niet uitzag. Het betrof op dat moment de keuring van de hond van 
mevrouw E. Zij was lid van de vereniging tot zij in 1990 door het bestuur werd geroyeerd.  

Op dezelfde Wereldwinnershow van Amsterdam in 2002 ontving meneer F een brief van de 
vrouw van de voorzitter met de mededeling dat hij deze thuis maar eens moest bekijken. Deze 
brief was geschreven door mevrouw G en de heer H. In deze brief werd de heer A, uit het 
begin van dit relaas, met de grond gelijk gemaakt. Hier komen wij later op terug.                                                                                                                                               

 

DE   HEER  I 

De heer I had een brief op poten gestuurd naar het bestuur van de Rasvereniging. Aanleiding 
voor deze brief lag in het feit dat de heer A problemen had gekregen met zijn werkgever. A 
had namelijk een brief naar de rasvereniging gestuurd in een enveloppe van zijn werkgever. 
De heer A kon vrijelijk over deze enveloppen beschikken. De rasvereniging vond het echter 
noodzakelijk een brief naar de werkgever van A te sturen met de mededeling dat A leugens 
aan het verspreiden was en wel met enveloppen van het bedrijf. De rasvereniging had voor 
alle duidelijkheid ook het logo van de enveloppe bijgevoegd. Na deze brief op poten van I 
werd zijn hond niet meer gevraagd voor de fokkerij. In 2002 is de heer I uit de vereniging 
gestapt. In zijn brief tot opzegging heeft I uitgebreid uit de doeken gedaan wat de reden voor 
zijn opzegging was namelijk het gehele bestuur aansprakelijk stellen wegens wanbeleid op het 
gebied van gezondheid. I trok eenzijdig de koopovereenkomst in. I stelde dat de 
koopovereenkomst niet alleen de verplichtingen van de koper aangaf maar ook die van de 
rasvereniging en van de fokker. Vervolgens kreeg I een zeer korte brief namens de vereniging 
van de secretaris, dat het lidmaatschap was beëindigd. Deze beëindiging ontsloeg I echter niet 
van zijn contractuele verplichtingen. De aangevoerde redenen van I waren niet in 
overeenstemming met de werkelijkheid en ten slotte werd gemeld dat een kopie van de brief 
inzake het beëindigen van het lidmaatschap in het dossier van de advocaat van de vereniging 
in bewaring was gegeven. Vervolgens kreeg I een schrijven van de rasvereniging. De 
rasvereniging vroeg zich in gemoede af of I niet wat eenzijdig was voorgelicht en eindigde 
met de zin “Tot een verhelderend bijpraten is het bestuur bereid, dat U in dienst van de 
Saarlooswolfhond door de secretaris laat groeten”. I heeft hier verder niet op gereageerd. 
Wel werd zijn hond voor de fokkerij ingezet en deze werd in 2003 vader van een nest. 
Eigenares van de teef was de reeds geroyeerde mevrouw E, genoemd in het begin van dit 
relaas. De rasvereniging kreeg lucht van deze dekking en een uitgebreide correspondentie 
volgde tussen de rasvereniging en de Raad van Beheer. Nadat de rasvereniging zwart op wit 
had van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland dat de dekking met goed 
gevolg was verlopen, ontving de heer I een schrijven van de rasvereniging met het verzoek de 
boete groot 30.000 gulden, zijnde 13.613,41 Euro, over te maken, als zijnde contractbreuk. 
Deze zaak is tot de rechter gekomen, maar deze vond de vordering niet in verhouding met het 
gepleegde en verwees de partijen naar de onderhandelingstafel. Uiteindelijk ging de 
rasvereniging akkoord met de excuses van de heer I. Over dit bedrag komen wij in een later 
stadium terug in het hoofdstuk Contract.  

ECHTPAAR  J 

Een echtpaar heeft problemen gehad met het bestuur. Dit lid had net een nestje gehad en het 
bestuur bepaalde dat één van de pups naar het buitenland verkocht zou worden. De fokker 
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ging in eerste instantie akkoord, maar na verloop van tijd vond hij het toch vervelend dat hij 
de pup uit het oog zou verliezen. De pup zou ook niet rechtstreeks naar de nieuwe eigenaar 
gaan, maar diende gebracht te worden bij het bestuur. De nieuwe eigenaar zou naar het 
bestuurslid gaan en daar kon hij de pup ophalen. Er kon dus geen contact komen tussen 
fokker en de nieuwe eigenaar.  Ook diende deze fokker contact met de rasvereniging op te 
nemen om te horen wanneer de pups ontwormd dienden te worden en hij moest toestemming 
vragen wanneer de pups over mochten gaan van vloeibaar naar vast voedsel. Deze fokker 
heeft vervolgens informatie ingewonnen bij buitenstaanders. Aangezien die een nogal 
afwijkend advies gaven bleef de fokker met een dilemma zitten. Hiermee is de fokker naar de 
rasverenging gestapt hetgeen erin resulteerde dat de rasvereniging de aspirant-kopers in 
kennis stelde dat de verkoop van de pups geen doorgang kon vinden en de fokker bleef 
vervolgens met zijn drie pups zitten. Twee heeft de fokker buiten de vereniging om verkocht 
en één pup heeft de fokker zelf gehouden. Hierop is de vereniging naar de fokker gegaan om 
de pup weg te halen en wel onder het motto “Je hebt een reu gebruikt van de vereniging en 
dus hebben wij recht op een pup”. Dit is echter niet gelukt en de rasvereniging is naar de 
rechter gestapt. Na acht jaar was er nog geen uitspraak en het is bij ons onbekend hoe het 
momenteel met deze zaak gesteld is. 

 

MEVROUW  K 

Wij kunnen haar wel mevrouw K noemen maar zij is een bloedverwant van de naamgever van 
de Saarlooswolfhonden, Leendert Saarloos. In februari 2006 zijn wij met haar in contact 
getreden, mede op advies van anderen. Mevrouw K gaf aan lid te zijn geweest van de 
NVSWH, maar, het zal ongeveer vijfentwintig jaar geleden zijn geweest, dat zij door de 
huidige voorzitter geroyeerd werd. Zij had namelijk enige op- en aanmerkingen gemaakt over 
het niet-democratische gehalte van het beleid van de rasvereniging en dit wasbij de 
voorzitter/bestuur verkeerd geschoten. Mevrouw K heeft zich gewend tot de Raad van Beheer 
op Kynologisch Gebied in Nederland en deze heeft een gesprek gearrangeerd met de 
NVSWH. Het besluit werd teruggedraaid en mevrouw K was weer welkom binnen de 
vereniging. Het daarop volgende jaar werd haar het leven door het bestuur zo zuur gemaakt, 
dat zij alsnog, maar op eigen verzoek, de vereniging vaarwel zegde. Op hetzelfde moment dat 
mevrouw K geroyeerd werd werden nog twee andere fokkers geroyeerd. Laten we ze L en M 
noemen. Beiden verlieten eveneens de vereniging. L ging zich in het buitenland vestigen. 
Gedrieën fokken zij nog SWH en onderling is de verstandhouding goed te noemen ondanks 
het feit dat zij inderdaad medische problemen binnen hun populatie tegenkomen. 

 

DE  HEER  N 

De heer N besloot een SWH aan te schaffen en toog naar de open dag van de rasvereniging. 
Het gesprek met de leden was onderhoudend en positief. Daar ontving N de noodzakelijke 
informatie over het ras. Vervolgens verscheen de voorzitter en hield daar een pleidooi over de 
SWH. Dit werd door N als een “ramp” bestempeld. De geïnteresseerden werd duidelijk 
gemaakt dat de vereniging beslist over de fokkerij binnen de vereniging en dat de vereniging 
de partners aanwijst. Voor de rest mocht men alleen de hond eten en de noodzakelijke 
injecties geven. Binnen het ras kwamen er nauwelijks of geen problemen voor en het zou lang 
duren voordat je in het bezit kunt komen van een pup, zo je uberhaupt ooit een pup zou 
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kunnen aanschaffen. Dit gedrag van de voorzitter was voor N een enorme afknapper. 
Vervolgens heeft hij een pup gekocht die in Nederland door mevrouw E is gefokt. Aangezien 
deze hond uitvoerig medisch is getest en op alle fronten in orde is bevonden, wordt er 
binnenkort in Frankrijk een partner aangeschaft met het doel te gaan fokken. Geluiden gaan 
momenteen buiten de vereniging dat deze acties meer zullen gaan voorkomen en dit betekent, 
dat hierdoor de genenpool van de rasvereniging nog kleiner zal gaan worden.  

 

MEVROUW  G en de HEER  H 

Met de heer H hebben wij meerdere gesprekken gevoerd in de periode van 2003 tot 2006. H 
voelde zich vertrouweling van de voorzitter en diens echtgenote. H en zijn vriendin deden ook 
allerlei klusjes voor de vereniging en kregen redelijke inside information. Op een gegeven 
moment werd H door de voorzitter benaderd. De heer A genoemd in het begin van dit relaas 
moest uit de vereniging gezet worden. Dit moest echter niet geschieden vanuit het bestuur 
maar vanuit de leden. Op verzoek van de voorzitter heeft H toen een brief opgesteld die door 
de vrouw van de voorzitter op de Wereldwinner aan F is uitgereikt. Een fotokopie van deze 
brief is in het bezit van de KVN. Hoeveel van deze brieven nog meer verspreid zijn is 
onbekend. H heeft nu de indruk dat hij door de voorzitter en diens echtgenote voor het 
karretje is gespannen. Aanvankelijk wilde H dit niet naar buiten brengen, mede omdat hij in 
de toekomst nog met het ras wil gaan fokken en hij de voorzitter en diens echtgenote nodig 
heeft om dit te realiseren. H. krijgt op dit moment onregelmatig of bijna geen clubblad. Dit is 
iets dat meerdere "lastige leden” overkomt. Zo krijgt mevrouw B al vijf jaar geen clubblad en 
wordt door deze leden zelf het clubgeld betaald, want het vergeten van clubgeld houdt ook in 
het afgeschreven worden van de ledenlijst en dus ook geen toegang meer tot de Algemene 
Vergadering van Leden. Wanneer je je dan weer als lid wilt aanmelden krijg je te horen dat 
dit niet kan omdat je als wanbetaler te boek staat.  

Terug naar H. Zijn visie op de voorzitter en echtgenote is met 180 graden gedraaid. H had een 
opvang in Nederland voor oudere en afgestoten wolven. (Bedoeld wordt echte wolven geen 
Saarlooswolfhonden JL). Dit werd door de vereniging geënthousiasmeerd.  Zelf was de 
opvang van deze echte wolven zijn lust en zijn leven.  Nadat ook H op de Algemene 
Vereniging van Leden kritische vragen had gesteld, heeft de vrouw van de voorzitter de 
afdeling Laser van de AIVD gebeld en heeft H controle gekregen. Het bleek dat de hekken 
niet goed waren en dat deze vernieuwd dienden te worden. H wilde ook nieuwe gebouwen 
plaatsen en hij heeft hiertoe een vergunning bij zijn woongemeente aangevraagd. Ondertussen 
heeft de vrouw van de voorzitter alle politieke partijen in de gemeente van H aangeschreven 
en hen medegedeeld dat H geen verstand van zaken had, hoewel H een groot aantal 
kynologische cursussen heeft gevolgd en een zeer gemotiveerd liefhebber is van wolven in 
het algemeen en Saarlooswolfhonden in het bijzonder. Uiteindelijk is het zover gekomen dat 
H verhuisd is naar Duitsland en hier heeft hij zijn opvang voor wolven kunnen voortzetten. H 
is ook lid geworden van de Duitse vereniging die wel onderzoeken laat doen naar de 
medische problemen rond de Saarlooswolfhond. H ondervindt nu last van één van de 
problemen binnen het ras van de Saarlooswolfhond, namelijk dat de teven niet snel drachtig 
worden. Zijn teef is tweemaal leeg gebleven. Volgens H komt het binnen het ras voor, dat 13 
dekkingen niet veel meer dan 2 of 3 nesten opleveren.  
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RESUMEREND 

Het bestuur is onmachtig om op een adequate manier om te gaan met kritische vragen van 
leden.  Zonder in discussie te treden wordt direct naar het zwaarste middel gegrepen, namelijk 
royement, ook wel ontzetting uit de vereniging genoemd.  

Om dit middel te mogen hanteren zijn er twee gronden waaraan een lid of bestuurslid moet 
voldoen om ontzet te worden. Hij of zij moet namelijk handelen in strijd met de Statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging. Het moet dan wel om een ernstige overtreding 
gaan, waarbij opzet een belangrijke rol speelt. De tweede grond is het op onredelijke wijze 
benadelen van de vereniging. Een voorbeeld is het ernstig aantasten van de goede naam en 
faam van de vereniging. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen  zie het boek “Besturen 
aan de Basis” van Mr.Dr. Hans Bulthuis, uitgave van de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland, en wel pagina 29 en volgende. Ik laat het verder aan uw fantasie over of 
de eerdergenoemde personen zich aan de overtreding van de gronden voor ontzetting hebben 
schuldig gemaakt. De door ons omschreven gevallen van royement zijn overigens niet de 
enige gevallen binnen de rasvereniging, maar het gaat ons te ver om alle gevallen te 
benoemen. Om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen hebben wij een aantal 
willekeurige gevallen beschreven. 

 

CONTRACT 

Hiervoor is reeds omschreven dat de heer I een dwangsom opgelegd heeft gekregen omdat hij 
zijn hond, buiten de vereniging om, voor de fok heeft gebruikt. Hoe zit het precies met dit 
contract? Dit contract wordt “koopovereenkomst” genoemd. Waar normaliter een goed wordt 
verkocht zijn er twee partijen namelijk de koper en de verkoper. Volgens het Burgerlijk 
Wetboek, Boek 7, bijzondere overeenkomsten, is koop een overeenkomst waarbij de één zich 
verbindt een zaak te geven (leveren) en de ander om daarvoor een prijs te betalen. Wanneer 
één of beide partijen wensen dat voor of na de verkoop toch nog een aantal zaken moet 
worden geregeld, kan dit met een soortgelijk contract of overeenkomst geregeld worden. In de 
koopovereenkomst van de NVSWH valt het op dat de overeenkomst wordt gesloten door drie 
partijen, namelijk de koper van de pup, de fokker van de pup EN de rasvereniging. De 
verkoop wordt in twee regels genoemd namelijk dat de fokker de pup heeft verkocht aan de 
koper en dat deze het eigendom heeft gekregen van een pup gefokt door de fokker. 
Vervolgens zijn de partijen de volgende punten overeengekomen ten aanzien van het 
gebruik/verzorging van de pup: 

“de eigenaar zal de Saarlooswolfhond zonder schriftelijke toestemming van de vereniging niet 
mogen gebruiken voor de fokkerij; 

a. indien de eigenaar van voormelde Saarlooswolfhond deze hond voor de fokkerij wenst 
in te zetten, zal hij zulks aan de vereniging en de fokker kenbaar maken; 

b. de eigenaar verplicht zich eventuele pups te verhandelen middels de vereniging, 
waarbij de pups door de vereniging alleen bij leden van de  NVSWH geplaatst kunnen 
worden. De vereniging wordt, onder uitdrukkelijke uitsluiting van deze bevoegdheid 
van de eigenaar, door de eigenaar onherroepelijk gemachtigd tot het sluiten van 
overeenkomsten van verkoop en koop met betrekking tot de pups, de eigenaar is 
verplicht mede te werken aan de uitvoering van de desbetreffende koopovereenkomst; 
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c. indien de voormelde SWH geschikt geacht wordt voor de fokkerij, zal de vereniging 
in overleg met de eigenaar en de fokker bepalen, welke paring (individuen) zal worden 
gedaan; 

d. de eigenaar is, in het sub d beschreven geval, verplicht de hond op leeftijd van plus 
minus 18 maanden te laten onderzoeken op eventuele (erfelijke) gebreken, waaronder 
begrepen H.D.-onderzoek bij de W.K. Hirschfeld Stichting; 

e. de eigenaar is, zonder schriftelijke toestemming van de vereniging, niet bevoegd de 
SWH te vervreemden c.q. in bruikleen af te staan aan derden, niet zijnde leden van de 
vereniging. Indien om wat voor reden dan ook de SWH niet langer gehandhaafd kan 
worden zal de eigenaar aanstonds de SWH aan de vereniging cq fokker in eigendom 
overdragen; 

f. behoudens uitdrukkelijk advies van de dierenarts is de eigenaar slechts met 
schriftelijke toestemming van de vereniging bevoegd de SWH in te laten slapen; 

g. indien de SWH een reu betreft, heeft de fokker in overleg met de vereniging alle recht 
op dekkingen tot resultaat is gekregen; 

h. voor het geval de eigenaar en de vereniging hebben bepaald dat de SWH voor de 
fokkerij dient te worden gebruikt, komen de eigenaar en de fokker ten aanzien van het 
door de fokker aan de eigenaar te betalen dekgeld het volgende overeen: 

 1. voor zover het betreft een reu: voor een prijs, die de prijs van een SWH-pup          
     niet te boven gaat, 

 2. voor zover het betreft een teef: voor een prijs, die de pupprijs, welke gangbaar          
     is in de vereniging niet te boven gaat, 

i. zonder schriftelijke toestemming van de vereniging zal de SWH niet in een kennel 
mogen worden geplaatst; alsdan dient de SWH te worden opgenomen in huiselijke 
kring; 

j. indien de SWH zou komen te overlijden verplicht de eigenaar zich op verzoek van de 
vereniging medewerking te verlenen aan het vaststellen van de doodsoorzaak door het 
verrichten van sectie: sectie dient te worden verricht door een terzake kundig 
dierenarts of een op dit terrein werkzaam onderzoekcentrum zoals de Zootechniek te 
Utrecht; de desbetreffende kosten komen voor rekening van de eigenaar; 

k. de eigenaar is ten opzichte van de vereniging gehouden tot een schadevergoeding ten 
bedrage van DERTIGDUIZEND GULDEN (30.000,00 gulden) indien hij zonder 
schriftelijke toestemming van de vereniging opzettelijk (milieu) schade toebrengt aan 
de SWH door bijvoorbeeld sterilisatie/castratie tengevolge van één en ander de SWH 
voor de fokkerij onbruikbaar is geworden; 

l. bij overtreding door de eigenaar van één der bepalingen in deze overeenkomst 
verbeurt deze een boete van DERTIGDUIZEND GULDEN (30.000,00 gulden) ten 
behoeve van de vereniging, zonder enige ingebrekestelling.” 

Dit is de letterlijke tekst van de overeenkomst. Deze versie is van de eind 90-er jaren. Tevens 
zijn wij het bezit van een koopcontract in het jaar 2001. De tekst is te imposant om hier te 
vermelden. De vijf pagina’s zullen als bijlage onder de kop Productie I bij deze rapportage 
worden gevoegd. Op een aantal punten zit er tussen deze twee contracten veel verschil. 
Behalve dat er maar drie jaar tussen zit met betrekking tot bovenstaande, is de te op te leggen 
boete verhoogd van 30.000 naar 50.000 gulden. Bovendien is de partner van de eigenaar van 
de Saarlooswolfhond verplicht, binnen twee weken, na overlijden van de eigenaar van de 
SWH dit te melden aan het bestuur van de NVSWH. Is ook de partner overleden, dan zal het 
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bezit van eigendom en het houderschap overgaan in handen van de NVSWH. Als pleister op 
de wonde zal deze laatste kosteloos zorgdragen voor herplaatsing van deze hond.  

In het begin wordt nog wel gemeld dat het eigendom is overgedragen van de fokker aan de 
koper, maar de eigenaar kan eigenlijk niets anders met de SWH doen dan eten geven, uitlaten 
en eventueel een cursus volgen want daar staat niets over vermeld. Voor de rest is hij 
afhankelijk van de rasvereniging. Als eigenaar van een Saarloos Wolfhond ben je letterlijk 
veroordeeld tot je rasvereniging. Hier is totaal geen sprake van een democratische manier van 
besturen. De vereniging noemt dit zelf in één van haar bovenstaande stukjes een “Unieke 
Verenigingsstruktuur”, Uniek is zeker het geval. De Kynologen Vakbond Nederland heeft de 
afgelopen jaren enige tientallen zaken te behandelen gekregen en de structuur van de 
NVSWH valt in vergelijking met die van alle andere verenigingen als dictatoriaal te 
bestempelen. Je kunt niet anders dan akkoord gaan met de door het bestuur vastgelegde 
normen in de zin van deze koopovereenkomst want anders is de mogelijkheid om aan een pup 
te komen via de rasvereniging nihil. Noodgedwongen is men verplicht dit stuk te 
ondertekenen. Op het moment van ondertekening is de koper zich niet echt bewust van wat er 
op tafel ligt. Dit is van diverse kanten gehoord. De koper verkeert in de euforie dat er een 
pupje aan zit te komen en er wordt dan inhoudelijk niet te diep ingegaan op de consequenties 
van de koopovereenkomst. Wel is het zo dat, zoals in het geval van meneer I (dekken buiten 
de vereniging om en een boete opgelegd krijgen van 30.000,00 gulden, eind negentiger jaren), 
voor de rasverenging de enige stap die telt de stap naar de rechter is, vooral om dit geld te 
innen.  

 

VERENIGING 

Wanneer we in het Burgerlijk Wetboek kijken naar de definitie van het woord Vereniging als 
rechtspersoon, dan spreken we over de samenwerking van een aantal mensen (leden) die een 
bepaald doel nastreven. In een democratische vereniging is het zo dat uit deze leden een 
bestuur wordt gekozen. Bestuursleden zijn dus normale leden met een extra functie binnen de 
vereniging. Dit houdt niet in dat het bestuur boven de leden moet gaan staan en te pas maar 
meer nog te onpas, vanuit een machtspositie leden royeert en schoffeert. Dit is in strijd met de 
Statuten en HH-reglementen van een rasvereniging. Als bestuur ben je er om de liefhebbers 
van het ras nader tot elkaar te brengen. Om lid te worden van de NVSWH word je eerst 
geballoteerd om vervolgens deel te nemen aan een verplicht intake-gesprek. Bij dit gesprek 
wordt nog eens de nadruk gelegd op het feit dat het ras zeer gezond is en dat er geen erfelijke 
ziekten en HD  in voorkomen. Door de ons gesproken ex-leden werd melding gemaakt dat 
een aantal van hen enkele jaren op deze lijst heeft gestaan voordat men in aanmerking mocht 
komen voor een pup. Ondertussen moest men wel aangetoond hebben dat men een goed lid 
was voor de vereniging. Men moest dus aan wandelingen hebben deelgenomen en 
informatieavonden hebben bijgewoond. 

Binnen het bestuur  van de vereniging bezette de voorzitter tot voor kort de functie van 
voorzitter/penningmeester. Zijn vrouw verzorgt de fokkerij alsmede het clubblad. Indachtig 
de inmiddels (voor de beurs genoteerde vennootschappen) in het Burgerlijk Wetboek 
opgenomen code Tabaksblat lijkt het ook hier niet (meer) aanvaardbaar dat er familierelaties 
bestaan tussen bestuursleden en dat er geen paal en perk aan herbenoemingen wordt gesteld. 
Binnen de partners zijn dus alle ingrediënten aanwezig om de vereniging strak en 
democratieloos aan te sturen. In tijden dat dualisme overal hoogtij viert en zelfs in politiek-
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bestuurlijke zin door de overheid het dualisme naar buiten wordt gedragen is deze manier van 
besturen om diverse redenen, die wij verder nog naar voren willen brengen, not-done. 
Wanneer aan het bestuur deze uitleg wordt gegeven, wordt steevast gesteld  “Hier hebben de 
leden voor gekozen” en ook voor dit adagium wordt de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland warm. Het is natuurlijk juist dat een Algemene Vergadering van Leden 
het bestuur naar huis kan sturen, echter als de leden éénzijdige en gekleurde informatie 
krijgen wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om op objectieve gronden besluiten te nemen. 
Na de oprichting van de vereniging ontstonden er problemen. Deze problemen heeft men 
willen tackelen door het invoeren van het koopcontract en het voeren van een gecentraliseerde 
fokkerij. We spreken van ruim vijfentwintig jaar geleden. In de tussentijd is dit fokbeleid een 
aantal malen aangescherpt, waardoor gesteld kan worden dat de Nederlandse Vereniging van 
Saarlooswolfhonden, beleidstechnisch, al jaren geleid wordt door een tweetal personen: de 
voorzitter en zijn vrouw! De vraag kan dan ook gesteld worden of het goed is dat dezelfde 
personen zich meer dan vijfentwintig jaar op hun manier inzetten voor de vereniging. 
Vernieuwing, ook binnen een bestuur van een rasvereniging, werkt over het algemeen goed 
en verhelderend en hiermee wordt tunnelvisie of erger voorkomen. 

FOKKERIJ 

De fokkerij binnen de rasvereniging wordt bestierd door de vrouw van de voorzitter. Zij wijst 
de partners aan van het te fokken nest. Deze partners worden zowel door- of namens  de 
vereniging aangewezen en een klein aantal wordt door de leden aangebracht.  De vrouw van 
de voorzitter bepaalt de combinatie namens de rasvereniging. Deze laatste wordt ook in het 
contract genoemd als degene die de fokpartners aanwijst. Het is de koper van de pup, volgens 
hetzelfde koopcontract, onder geen beding toegestaan eigen initiatief te tonen bij het fokken 
van de Saarlooswolfhond. De vereniging laat zich uitsluitend leiden door overwegingen 
inzake de geschiktheid van de betrokken fokpartners met het oog op de bescherming en de 
veredeling van de huidige of toekomstige Saarloos Wolfhond-populatie. Welke overwegingen 
hieraan ten grondslag liggen is vermoedelijk slechts bekend binnen een zeer kleine groep.  De 
prijs van de pup wordt door de rasvereniging van jaar tot jaar vastgesteld. De NVSWH 
bepaalt in grote lijnen aan wie de pup verkocht wordt. De prijs van de pup wordt niet aan de 
fokker voldaan, maar aan de rasvereniging en met name aan de pupbemiddelaars i.c. de vrouw 
van de voorzitter Wanneer het nest geboren wordt gaat er een pup naar de vrouw van de 
voorzitter, omdat meestal één of allebei de ouderdieren op haar naam staan. Zij neemt dan 
haar nestkeuze die vervolgens weer bij derden wordt uitgezet. De pup blijft op naam van de 
vrouw van de voorzitter staan. Uit de vele gesprekken die gevoerd zijn is ons gebleken dat 
tijdens de 1-op-1 gesprekken, van rasvereniging met de door deze gezochte koper van de pup,  
gezocht wordt naar een vertrouwensrelatie vanuit de vereniging/pupbemiddelaar/vrouw van 
de voorzitter naar de koper toe. Door diverse geroyeerde leden werd aangegeven dat het juist 
om deze reden eenvoudig is om, wanneer een geroyeerd lid zijn royement wil aanvechten op 
de Algemene Vergadering van Leden, de zaal vol te hebben zoals in het geval van meneer A 
in het begin van dit relaas, met meer dan dertig totaal onbekende eigenaren van een Saarloos 
Wolfhond. De schijn van het oproepen van leden, oneerbiedig gezegd “stemvee”, wat ook wel 
bij andere rasverenigingen voorkomt in tijden van nood, is heel erg groot. Met dergelijke 
acties is het zetten van vraagtekens bij het democratische gehalte van het bestuur van de 
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, denken wij, een juiste! 

Terug naar de fokkerij. Laten we even naar de cijfers kijken. Van 1995 tot 2005, dus in tien 
jaar tijd, zijn er 60 nesten Saarlooswolfhonden gefokt. Van deze nesten zijn er 33 gefokt door 
de vrouw van de voorzitter. Vervolgens zijn er 4, 3 en 2 nesten gefokt door regelmatige 
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fokkers en 18 nesten door éénmalige fokkers. Een overzicht zal bij dit relaas worden gevoegd 
onder Productie II.  Helaas hebben wij niet kunnen vaststellen hoe het met de cash-flow 
binnen de rasvereniging verloopt. Door te kiezen voor een dergelijke werkwijze is de schijn 
van verduistering heel nabij. Opmerkelijk is nog de volgende quote, gevonden op de website 
van de NVSWH, onlangs geschreven door de voorzitter ter gelegenheid van het dertigjarige 
jubileum van de vereniging: “Alle gegevens ons toevertrouwd uit onderzoeken zijn eigendom 
van de eigenaar van de hond en deze is discreet omgaan toegezegd met het voorbehoud dat 
alles ten dienste van het ras moet staan” Zoals bekend is de vrouw van de voorzitter eigenaar 
(op papier)  van een groot aantal Saarloos Wolfhonden zoals we hierboven hebben kunnen 
vaststellen. Wanneer we deze quote nu nog eens teruglezen dan pas wordt duidelijk wat de 
vereniging onder openheid verstaat. 

Ook op de website van de rasvereniging wordt aan de dekking en de hulp bij de bevalling 
ruime aandacht besteed. Het is de Kynologen Vakbond Nederland bekend, na gesprekken met 
leden en ex-leden van de vereniging, dat het ook een fiks aantal malen fout is gelopen tijdens 
de dracht en voor- en na de geboorte. Bijna in alle gevallen worden er dan verwijten gemaakt 
door de voorzitter en diens vrouw aan de betrokken fokker die het niet goed zou hebben  
gedaan of aan diens dierenarts. In bijna alle gevallen wordt er vervolgens niets meer van de 
vereniging vernomen, ook niet voor de begeleiding en opvang van de leden die met hun  
problemen blijven zitten. 

Het melden van medische problemen met de hond wordt door het bestuur in bijna alle 
gevallen gebagatelliseerd en er wordt nagenoeg geen of heel weinig aandacht aan besteed. Dit 
wordt allengs door een steeds groter wordende groep ervaren als het in de doofpot stoppen of 
het achterhouden van informatie. Steeds vaker worden er kritische vragen gesteld en steeds 
meer wordt als middel royement toegepast, een middel dat al vanaf het aantreden van deze 
voorzitter vaak is gebruikt. Tijden veranderen snel. Het Internet is het geëigende middel om 
bepaalde informatie snel wereldkundig te maken. In split seconds is de laatste informatie over 
ziekten en gebreken wereldwijd bekend. Zo snel kan het bestuur dit niet tenietdoen.  

De heer C heeft in een zeer uitgebreid verweerschrift, naar aanleiding van zijn ontzetting, heel 
duidelijk aangegeven waar pijnpunten liggen, zowel in de onderhavige case als binnen de 
rasvereniging. Dit verweerschrift wordt in geanonimiseerde vorm als Productie III  bij dit 
relaas gevoegd.  

 

30-JARIG  JUBILEUM 

Onlangs werd door of namens de vereniging een stuk aan de website van de vereniging 
toevertrouwd dat ging over het dertigjarige bestaan van de vereniging. De tekst van dit exposé 
wordt als Productie IV bij dit relaas gevoegd. Met een feest voor de boeg zou je zeggen, 
terugkijkend op de afgelopen periode, dat het aardig is de high light van de vereniging voor 
degenen, die nog niet zo lang lid zijn van de rasvereniging, de revue te laten passeren. De 
voorzitter zag in zijn stuk kans alle dieptepunten nog eens extra te belichten en daarbij niets 
en niemand ontziend duidelijk te maken op welke egotripperij zijn voorzitterschap stoelt. Met 
name van de Franse kant van de Saarloos Wolfhonden, ergo de personen die wij reeds onder 
K, L en M, aan het woord lieten, wordt geen spaan heel gelaten. Deze drie personen hadden in 
1982 de Leendert Saarloos Stichting opgericht als tegenhanger van de NVSWH omdat zij 
voor het leven geroyeerd werden door de toenmalige en huidige voorzitter. Vooral valt op dat 
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het woord BASTAARD, waarvoor de voorzitter van de rasvereniging door de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op aangeven van de Kynologen Vakbond 
Nederland, al eens - en met succes - op de vingers werd getikt, op alle mogelijke manieren 
werd gebruikt om de fokkerij van de Saarlooswolfhond buiten de rasvereniging om en met 
name de buitenlandse fokkerij, met de grond gelijk te maken. Woorden als ”onruststokers die 
goede omgangsvormen ontberen”, ”eerdere idioten trokken blikken vol juristen open”, 
”psychiatrische drek”, ”herrieschoppers” werden gebruikt om de weerzin van deze voorzitter 
jegens deze anderen aan de buitenwereld duidelijk te maken, terwijl een website-link werd 
gemaakt naar het overzicht als eerder omschreven, waarin aan alle buitenlandse honden 
diverse ziekten en afwijkingen werden toegedicht. Bovendien worden de buiten de vereniging 
om gefokte  pups als “frauduleuze fok” aangemerkt, waarbij de betreffende fokkers de 
“legalisering van bastaarden tot rashond” voor ogen hebben. Als klap op de vuurpeil werd 
tussen de hoofdstukken door nog even de omkaderde tekst geplaatst: “Niemand die ons een 
bastaardenpopulatie vol aandoeningen in de maag splitst”.  Voor alle duidelijkheid,  de 
rasvereniging is van mening dat ALLE buiten de officieel erkende rasvereniging om gefokte 
Saarloos Wolfhonden bastaarden zijn, ook al bezitten deze een door de FCI erkende 
stamboom, afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Wij 
laten de tekst verder voor wat deze waard is.  

Tot slot willen wij nog wel een stukje citeren van de website van de vereniging waarin de 
voorzitter, heden ten dagen dus, nog steeds de aanwezigheid van ziekten en afwijkingen 
binnen het ras bagatelliseert: “Eén ding houdt ons echter dagelijks bezig en dat is dat er 
een vinding is gedaan die jaren geleden aangaf dat er mogelijk een PRA-verschijnsel in 
het geding is. Dat is schrikken en een onderzoek wordt groots ingezet aan de Universiteit 
van Bochum”. Een duidelijker voorbeeld van hoe het niet moet is er niet te vinden!  De 
Kynologen Vakbond Nederland heeft met de informatie van anderen proberen duidelijk te 
maken dat er wel degelijk, ongeacht of deze uit Nederland dan wel uit een ander land 
afkomstige producten, de mogelijkheid aanwezig is van het hebben van afwijkingen binnen 
de populatie maar dat het bestuur dit nog steeds niet wil onderkennen. 

 

 

 CONSTATERINGEN 

Wij, de Kynologen Vakbond Nederland, willen een einde maken aan dit relaas. Wij hebben 
slechts een bloemlezing willen geven van al wat speelt binnen de Nederlandse Vereniging van 
de Saarlooswolfhonden en met name wat er speelt bij de voorzitter en diens echtgenote. Wat 
wij duidelijk hebben willen maken en krijgen en wat wij in dit relaas hebben weergegeven is 
slechts een heliview van wat er zich daadwerkelijk afspeelt. Een blik achter de schermen 
hebben wij niet kunnen of willen werpen. Wat ons duidelijk is geworden is, dat deze 
rasvereniging geen vereniging is zoals alle andere rasverenigingen binnen de kynologie en 
binnen de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Bij het besturen van de 
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, voor zover je van besturen kunt spreken, 
wordt, door een zeer klein deel van het bestuur, een eigen lijn bepaald, die niet voor 
verbetering en verandering vatbaar is, ook niet door leden van de vereniging. Krampachtig 
wordt het eigen concept vastgehouden, hierbij regels overtredend van de eigen Statuten (b.v. 
artikel 2 het bevorderen van de gezondheid en het bevorderen van het contact tussen fokkers 
en liefhebbers), de statuten van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland 
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(b.v. artikel 2 lid c, d, artikel VI.14), Wetboek van Strafrecht (artikel 261, 262) en het 
Burgerlijk Wetboek artikel 2:10 jo 2:35 jo 2:41 jo 2:248 (ontstaan van een onwerkbare 
situatie wanneer enkele bestuursleden alle taken binnen de vereniging tot de hunne maken), 

Wij, de Kynologen Vakbond Nederland, vragen namens de eigenaren en liefhebbers van 
Saarlooswolfhonden aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland om de 
verleende aansluiting in te trekken op grond van artikel II.16 en 17 van het Kynologisch 
Reglement, 

dan wel, 

het opzeggen  van het lidmaatschap door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland op grond van artikel 7 lid 1 onder c en d en als bedoeld in artikel 7 lid 2 onder f en 
h, en als bedoeld in artikel 7 lid 3 onder a en b. 

 

MOTIVATIE 

Motivatie voor deze aanvraag is het belang van de Saarloos Wolfhond in Nederland. De 
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden is tot op dit moment de mening toegedaan 
dat er geen ziekten dan wel erfelijke afwijkingen binnen het ras voorkomen en dat er met 
alleen maar gezonde honden gefokt wordt. De Kynologen Vakbond Nederland heeft het 
tegendeel met behulp van leden en ex-leden van de NVSWH kunnen aantonen. Ook de 
ontkenning namens het bestuur van de NVSWH van het bestaan van erfelijke problemen 
binnen de populatie, eveneens tot op dit moment, biedt geen zekerheid dat hier op korte 
termijn anders over gedacht wordt. De ernst van deze ziekten en afwijkingen kan alleen maar 
worden verondersteld. Er is echter op dit moment een duidelijke noodzaak van vaststelling 
van ziekten en afwijkingen. Met het royeren van gemotiveerde leden, waardoor hun honden 
ook niet meer worden gebruikt voor de fokkerij binnen de vereniging, wordt de genenpool die 
de vereniging kan gebruiken alleen maar kleiner. Ook het zoeken van toenadering tot 
eigenaren van in het buitenland gefokte dieren is een utopie en zal eveneens de genenpool 
geen goed doen: alle honden buiten de vereniging gefokt worden immers nog steeds als 
bastaards gezien, ondanks het feit dat zij een FCI goedgekeurde stamboom hebben die is 
uitgegeven door een officiel erkende instelling als de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland. Vermoed wordt dat het derhalve slecht gesteld is met de populatie van 
de Saarloos Wolfhond en dat de toekomst van het ras heel onzeker is. Gezien het feit dat de 
Saarloos Wolfhond één van onze nationale hondenrassen is en dus als een erfgoed gekoesterd 
zou moeten worden, zou zelfs gesteld kunnen worden dat de eerder omschreven en door de 
NVSWH uitgevoerde handelswijze schade toebrengt aan de (internationale) kynologie in de 
zin van artikel VI.24 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland. Derhalve kan dit Relaas gezien worden als een klacht in 
de zin van artikel VI.2 lid 1, genoemd in Hoofdstuk VI, Tuchtrecht, titel 1 Algemene 
Bepalingen en wij verzoeken u uw verantwoordelijkheid in deze te nemen. 
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Landsmeer,  

Hoogachtend, 

Namens de Kynologen Vakbond Nederland 

 

J.M.Th.E. van der Linden, juridisch  adviseur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvoegingen: 

- Productie I       (Koopcontract) 
- Productie II      (Nestoverzicht) 
- Productie III     (Brief van de heer C) 
- Productie IV     (Stuk van de voorzitter over 30-jarig jubileum) 
- Productie V      (Stuk van een kenner van de Saarlooswolfhond) 
- Productie VI     ( Pupbemiddeling) 
- Productie VII    ( Verzoek tot lidmaatschap) 
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Productie I 
 
Koopcontract 
 
 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN SAARLOOSWOLFHONDEN 
 

K O O P O V E R E E N K O M S T  
 
De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst, te weten 
 

a. (Fokker) naam, adres, woonplaats. hierna te noemen verkoper 
 
b. (Koper) naam, adres, woonplaats. hierna te noemen koper 

 
c. De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 

K.v.K. V321350 Zuid-Holland Dordrecht 
hierna verder te noemen NVSWH 

 
in aanmerking nemende 
I dat verkoper verklaart in eigendom te hebben de hieronder sub II.1 omschreven raszuivere 
SAARLOOSWOLFHOND, hierna te noemen deze SWH; 
 
II dat koper lid is van de NVSWH en verklaart deze SWH te willen kopen van verkoper; 
 
III dat koper verklaart voor deze SWH de koopprijs te willen betalen; 
 
voorts in aanmerking nemende 
IV dat ondergetekenden het zonder enig voorbehoud gewenst achten dat de huidige en 
toekomstige populatie van Saarlooswolfhonden (SWH’s) wordt beschermd en zoveel 
mogelijk verder veredeld; 
V dat ondergetekenden onderschrijven dat zulks alleen kan worden gerealiseerd door het 
stellen en (doen) naleven van stringente regels met betrekking tot de verzorging en het fokken 
ofwel kruisen van Saarlooswolfhonden; 
VI dat in de eerste plaats de verkoper de volle verantwoordelijkheid draagt voor de controle 
zowel op de nakoming van deze overeenkomst als op de naleving van voornoemde regels; dat 
echter in de tweede plaats, in geval van in gebreke blijven van de verkoper om welke reden 
ook of door welke oorzaak dan ook, de NVSWH te dien aanzien in de rechten en plichten van 
de verkoper treedt; dat dit laatste evenwel onverlet laat dat de verkoper eerdergenoemde, volle 
verantwoordelijkheid houdt en derhalve ook volledig aansprakelijk blijft; 
VII dat in het navolgende onder fok en/of fokkerij alleen wordt verstaan het kruisen van deze 
SWH met SWH’s waarvan de eigenaar lid is van de NVSWH; anders gezegd, dat het kruisen 
van deze SWH met SWH’s waarvan de eigenaar geen lid is van de NVSWH, volledig is 
uitgesloten; 
 
Komen hierbij het volgende overeen: 
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I. De verkoper verbindt zich deze SWH te leveren aan koper, nadat laatstgenoemde daarvoor 
een bedrag van f 1070, -- heeft betaald aan de NVSWH; de NVSWH zal op haar beurt een 
deel van dat bedrag betalen aan de verkoper, na ontvangst van onderhavige overeenkomst die 
door de koper, de verkoper en de NVSWH dient te zijn ondertekend. Het voor deze SWH 
verschuldigde bedrag dient door de koper uiterlijk twee weken vóór de afhaal- c.q. 
leveringsdatum van deze SWH te zijn voldaan. 
Indien de koper deze SWH binnen twee weken na de overeengekomen afhaaldatum niet heeft 
afgehaald en door hem is nagelaten een andere afhaal- c.q. leveringsdatum met de verkoper 
overeen te komen, is de verkoper verplicht de NVSWH over deze gang van zaken te 
informeren. In een dergelijk geval is de NVSWH in beginsel niet verplicht de door de 
kandidaat-koper reeds betaalde koopsom aan de koper te restitueren; niettemin pleegt de 
NVSWH behoudens incidentele gevallen, de betaalde koopsom – waarvan een vergoeding ten 
bedrage van f 200, -- voor gemaakte kosten in mindering zal zijn gebracht – in het algemeen 
te restitueren. 
 
II.1 Deze SWH wordt gekenmerkt door de volgende gegevens: 

a. naam: 
b. geboren: 
c. geslacht: reu/teef (doorhalen wat niet van toepassing is) 
d. chipnummer: 
e. NHSB nummer: 
f. naam vader: 
g. naam moeder: 

 
II.2 Koper en verkoper constateren dat deze SWH geen uiterlijke of anderszins waarneembare 
gebreken of afwijkingen heeft. 
 
III. De verkoper is verplicht deze SWH met bijbehorende bescheiden, zoals het 
inentingsbewijs (gezondheidsverklaring) en de stamboom zoals afgegeven door de Raad van 
Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, op de hierboven sub 1 genoemde datum in 
eigendom over te dragen aan koper. Indien de stamboom van deze SWH op de sub 1 
genoemde datum van overdracht van deze SWH nog niet beschikbaar is, verplicht de 
verkoper zich de stamboom binnen twee weken na ontvangst daarvan per aangetekend 
schrijven te doen toekomen of persoonlijk te overhandigen aan de koper dan wel deze, indien 
aldus werd overeengekomen, per telefoon of post over de ontvangst van de stamboom te 
informeren. 
 
IV. Deze SWH is voor risico van de verkoper in de periode tussen het sluiten van deze 
overeenkomst en de datum genoemd sub 1 waarop deze SWH wordt overgedragen aan de 
koper. Indien deze SWH komt te overlijden avant de sub 1 genoemde datum van overdracht, 
verplicht de NVSWH zich de koper in eerste instantie en onder dezelfde voorwaarden zo 
mogelijk een andere SWH uit hetzelfde nest dan wel, uit noodzaak in tweede instantie, uit een 
eerstvolgend ander nest aan te bieden. De koper is echter niet gehouden van dit aanbod 
gebruik te maken en heeft alsdan het recht deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen; 
de koper ontvangt in dat geval de sub 1 genoemde betaling voor de NVSWH terug. 
 
V. Deze SWH wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op de sub 1 genoemde dan 
wel door partijen anders overeengekomen datum van overdracht bevindt. De koper is 
verplicht deze SWH binnen acht dagen na ontvangst door een dierenarts te laten onderzoeken 
op mogelijke gebreken, voor zover die op dat moment althans waarneembaar zijn. Laat de 
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koper dat na, dan kan hij nadien geen rechten doen gelden op enigerlei vorm van 
schadeloosstelling door de verkoper. 
 
Ten aanzien van de verzorging van en van de fokkerij met deze SWH komen koper en 
verkoper het navolgende overeen: 

1. t.a.v. de verzorging van deze SWH 
1.1 De koper zal deze SWH in de huiselijke kring opnemen en derhalve in de woning 

huisvesten. De koper mag deze SWH onder geen beding africhten en/of gebruiken als 
waak- of politiehond dan wel op permanente basis onderbrengen in een kennel c.q. 
enige andere ruimte buiten de woning. 

1.2  De koper is verplicht 
1.2.1 deze SWH op de leeftijd van ca. 18 maanden te laten onderzoeken op erfelijke 

gebreken, waaronder begrepen heupdysplasie-onderzoek bij de W.K. Hirschfeld 
Stichting; 

1.2.2 binnen twee weken na ontvangst van de resultaten van voornoemd onderzoek de 
NVSWH daarover te informeren; 

1.2.3 de kosten van laatstgenoemd onderzoek volledig voor zijn rekening te nemen. 
Alleen in het geval waarin het sub 1.2.1 genoemde onderzoek plaatsvindt op 
uitdrukkelijk verzoek van de NVSWH zal een deel (ca. 40 %) van de 
onderzoekskosten door de NVSWH aan de koper worden vergoed; 

1.3 De koper is verplicht het “phenotype” (= de som van erfelijke eigenschappen en 
invloed van milieu) van de SWH ongewijzigd te laten. Anders gezegd, behoudens 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de NVSWH, is het de koper tevens ten 
strengste verboden deze SWH te (doen) castreren, steriliseren, dan wel de 
oestrusperiode (= loopsheid) te (doen) voorkómen, uitstellen of onderbreken; 

1.4 De koper mag deze SWH onder geen beding op welke wijze dan ook vervreemden, in 
bruikleen afstaan dan wel anderszins overdragen aan derden ten behoeve van het 
fokken of voor welk ander doel dan ook. 

1.4.1 Indien de koper deze SWH – hoewel deze volledig gezond is – niet langer in de 
huiselijke kring kan of wil handhaven, zal hij het eigendom en het houderschap 
van deze SWH, zonder enige vergoeding van de verkoper, onmiddellijk 
overdragen aan de verkoper dan wel, bij ontstentenis van de verkoper, aan de 
NVSWH. In het eerste geval zal de verkoper de NVSWH terstond informeren 
welke in beide gevallen op haar beurt zal zorgdragen voor herplaatsing van deze 
SWH; de NVSWH brengt voor deze dienstverlening geen kosten in rekening. 

1.4.2 Indien de koper deze SWH – wanneer deze ziek is en/of  een gebrek heeft  - niet 
langer kan of wil handhaven, kan hij deze SWH met bijbetaling van een geldelijke 
vergoeding in eigendom overdragen aan de verkoper respectievelijk de NVSWH. 
De omvang van deze vergoeding zal door betrokkenen in goed overleg worden 
overeengekomen en worden bepaald aan de hand van onder meer de leeftijd van 
deze SWH en de te verwachten kosten verbonden aan de bestrijding dan wel 
ondervanging van de ziekte of het gebrek. 

1.5 De koper is verplicht – op straffe van een geldelijke boete in geval van nalatigheid, 
conform art. 4 hieronder – ervoor zorg te dragen dat, in geval  van zijn overlijden, zijn 
nabestaanden binnen twee weken na zijn overlijden de NVSWH daarvan op de hoogte 
stellen. Indien de levenspartner van de overleden koper nog in leven is, zullen de 
eigendom en het houderschap van deze SWH overgaan op de levenspartner van de 
koper indien deze de wens daartoe te kennen geeft, een en ander op basis van een 
daartoe tussen de levenspartner van de koper en de NVSWH te sluiten contract. Indien 
ook de levenspartner niet meer in leven is c.q. niet bereid is of, in redelijk overleg met 
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de NVSWH en in het belang van het ras, niet in staat moet worden geacht te voldoen 
aan de voorwaarden van onderhavige overeenkomst, zullen de eigendom en 
houderschap overgaan op de NVSWH welke kosteloos zal zorgdragen voor 
herplaatsing van deze SWH. 

 

2. t.a.v. de fokkerij met deze SWH 

2.1 Alleen de NVSWH heeft het recht tot aanwijzing van fokpartners voor SWH’s en 
derhalve ook voor deze SWH. Derhalve is het de koper onder geen beding toegestaan 
deze SWH op eigen initiatie in te zetten voor de fokkerij. In geval van overtreding 
verbeurt de koper een geldelijke, niet voor matiging vatbare boete conform artikel 4 
hieronder. De NVSWH laat zich bij de aanwijzing van mogelijke fokpartners 
uitsluitend leiden door overwegingen inzake de geschiktheid van de betrokken SWH-
fokpartners – zowel in phenologisch als in fysiekconditioneel opzicht -  dit alles 
vanzelfsprekend met het oog op de bescherming en verdere veredeling van de huidige 
en toekomstige SWH-populatie; 

2.2 Deze SWH (*) kan door de NVSWH, in het belang van de SWH-populatie en de 
voortzetting daarvan, voor de fokkerij worden aangewezen. Indien deze SWH een teef 
is, is de koper verplicht iedere loopsheid (oestrusperiode) terstond -  d.w.z. op de 
eerste dag van de cyclus -  aan de NVSWH te melden. Indien deze SWH een reu of 
een teef is  

2.2.1 dient de koper van deze SWH te allen tijde zijn volle medewerking te verlenen aan 
het inzetten van deze SWH ten behoeve van de fokkerij; 

2.2.2 zal de koper deze SWH in redelijk overleg met de NVSWH voor dekkingen ter 
beschikking blijven stellen totdat de dekkingspogingen het beoogde resultaat 
hebben opgeleverd en/of de NVSWH de dekkingspogingen beëindigt. 

2.3 Inzake de prijsstelling en plaatsbemiddeling voor SWH-pups, dekgeld e.d.: 
2.3.1 de prijs van een SWH-pup wordt van jaar tot jaar vastgesteld door de NVSWH; 
2.3.2 in het geval waarin deze SWH een (dek-)reu is, heeft de koper/eigenaar van deze 

reu, in geval van een geslaagde dekking, het zogeheten recht van 1e keus van een 
pup uit het uit de dekking voortkomende nest. In geval van uitoefening van dit 
recht is het de eigenaar van de (dek-)reu niet toegestaan de betreffende pup 
naderhand alsnog te verkopen. Indien de voorkeur van de koper/eigenaar van de 
(dek-)reu daarentegen uitgaat naar een geldelijke vergoeding (dekgeld), dient hij 
dat binnen een periode van 4 weken na de geslaagde worp zowel aan de NVSWH 
als aan de eigenaar van de gedekte SWH-teef kenbaar te maken; het door de 
eigenaar van de gedekte SWH-teef  aan de eigenaar van de (dek-)reu 
verschuldigde dekgeld is in dat geval gelijk aan de voor dat jaar vastgestelde prijs 
van een Saarlooswolfhond-pup (=SWH-pup); 

2.3.3 in het geval deze SWH een teef is, zullen de kandidaat-kopers van de uit een 
geslaagde dekking van deze SWH-teef voortkomende SWH-pups worden 
aangewezen door de NVSWH. Behoudens een enkel, incidenteel geval waarin de 
NVSWH een decisieve stem heeft, beslist in alle overige gevallen de eigenaar van 
de (gedekte) SWH-teef in overleg met de NVSWH of, en zoja, welke kandidaat-
kopers in aanmerking komen voor een pup uit het nest van de gedekte SWH-teef. 
De betreffende koop-/verkoopovereenkomsten worden gesloten en ondertekend 
door zowel de eigenaar van de gedekte SWH-teef als de koper van de betreffende 
SWH-pup; het voor een pup verschuldigde bedrag wordt door de koper voldaan 
aan (de pupbemiddelaars van) de NVSWH. 
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(*) Wat de implicaties van artikel 2.2 in de dagelijkse praktijk betreft, dient te worden bedacht dat bij de huidige 
populatie Saarlooswolfhonden het totale aantal dekkingen per reu of teef veelal niet groter pleegt te zijn dan 
maximaal twee à driemaal gedurende de gehele levensduur van een SWH.  

 

3. t.a.v. het (doen) overlijden van deze SWH 
3.1 De koper van deze SWH is verplicht in alle gevallen van overlijden van deze SWH 

zowel de verkoper als de NVSWH daarover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 24 uur, te informeren; 

3.2  De koper is verplicht aan de verkoper of de NVSWH het kadaver van deze overleden 
SWH te tonen, indien de verkoper of de NVSWH hem daartoe in het belang van het 
SWH-ras verzoekt; 

3.3 De koper is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vaststellen van de 
doodsoorzaak van deze SWH door het doen verrichten van sectie, indien de NVSWH 
dan wel de verkoper in overleg met de NVSWH hem daartoe in het belang van het 
SWH-ras verzoekt. Deze sectie zal worden verricht door een terzake kundig dierenarts 
dan wel door een op dit terrein werkzaam onderzoekscentrum, zoals de Zoötechniek te 
Utrecht. De kosten voor bedoelde sectie komen voor rekening van de NVSWH; 

3.4 Behoudens schriftelijke toestemming van de NVSWH is het de koper onder geen 
beding toegestaan deze SWH op eigen initiatief te doen “inslapen”. Indien evenwel 
het spoedeisende karakter van de situatie waarin deze SWH verkeert, het terstond doen 
inslapen van deze SWH wenselijk c.q. noodzakelijk maakt, mag de koper afzien van 
voornoemde schriftelijke toestemming, mits door hem nadien aan de NVSWH het 
schriftelijke en van diens handtekening voorziene advies van de betreffende dierenarts 
kan worden getoond. Bij twijfel inzake de authenticiteit van genoemde handtekening 
c.q. de goede trouw van de betreffende dierenarts heeft de NVSWH, in het belang van 
het SWH-ras, het recht sectie te doen verrichten op het kadaver van deze SWH; de 
koper/eigenaar van deze SWH dient aan deze sectie zijn volledige medewerking te 
verlenen. Bij gebleken authenticiteit van de betreffende handtekening c.q. de goede 
trouw van de betreffende dierenarts komen de kosten van de sectie voor rekening van 
de NVSWH; in alle overige gevallen komen de kosten daarvan voor rekening van de 
koper/eigenaar van deze SWH, die daarbij tevens de sub 4 genoemde boete verbeurt. 

4. T.a.v. overtreding(en) e.d. 
Bij overtreding of anderszins niet of onvolledig nakomen van de bepalingen in deze 
overeenkomst, hebben zowel de verkoper van deze SWH als de NVSWH het recht 
deze overeenkomst te ontbinden. Tevens verbeurt de koper van deze SWH een direct 
opeisbare, niet voor matiging vatbare, geldelijke boete van VIJFTIGDUIZEND 
GULDEN (f 50.000,--) aan de NVSWH. Deze boete dient door de koper binnen een 
termijn van twee jaar te zijn voldaan. Daarenboven hebben zowel de verkoper als de 
NVSWH het recht de geleden schade op de koper te verhalen. 

 

5. Het Nederlands Recht is op deze overeenkomst van toepassing. 
 

6. Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend 
 

Te (postcode) (plaats), Datum: 
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a. Handtekening verkoper  b. Handtekening koper 

 

 

 

 

 

c. de NEDERLANDSE VERENIGING VAN SAARLOSWOLFHONDEN 
de voorzitter    de secretaris. 
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Productie II 
Overzicht nesten 
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 Fokker Datum Reu eigenaar Teef 
1 Pielanen-Degenhardt 01-04-95 Ivarov Itcharov Timberley Pielanen-Degenhardt Ikovja Izavrani Kirtjath-Jearim 
2 Pielanen-Degenhardt 30-04-95 Tivanov Tandor van Thajakhor Stadman Ilya Innuita Timberley 
3 Beun 09-05-95 Rafik Ragnarek von Ortduynen Lewin Elskaya Elatna Timberley 

4 Klijn 28-06-95 
Larshanko Lubitshov van Lady 
Ornyka Weps Majenka Maryskaya Timberley 

5 Nijboer 05-12-95 Zadusty Ziggy Zarinsky Boer Indra-Irana Kirtjath-Jearim 
6 Boer 17-12-95 Tarak Tarakan von Ortduynen Lewin Tezjma Tsjinskaja van Thajakhor 
7 Vogels 11-02-96 Rasjkin Romanov von Ortduynen Boschman Rowena Rakaia Timberley 
8 Pielanen-Degenhardt 18-02-96 Riborh Rasul Timberley Pielanen-Degenhardt Baroucheynne Bazrani Timberley 
9 Pielanen-Degenhardt 19-02-96 Ivarov Itcharov Timberley Pielanen-Degenhardt Tamarinde Tiranak Timberley 
10 Pielanen-Degenhardt 21-05-96 Boromir Benyannick Timberley Pielanen-Degenhardt Tjahlos Torsdag von Ortduynen 
11 Gijbels 26-05-96 Boaz Brust Raysa Rasnaja Timberley 
12 Vedder 02-06-96 Tivanov Tandor van Thajakhor Stadman Kylini Chinook Aida Kirjath-Jearim 
13 Pielanen-Degenhardt 28-12-96 Riborh Rasul Timberley Pielanen-Degenhardt Ylona Yranak Timberley 
14 Pielanen-Degenhardt 09-03-97 Boromir Benyannick Timberley Pielanen-Degenhardt Levkaya Levita Timberley 
15 Pielanen-Degenhardt 25-06-97 Ilyoush Iborh Kirjath-Jearim Ottens Tarinda Taraika Timberley 
16 In ’t Veld 14-10-97 Eskylian Egahvo Timberley Pielanen-Degenhardt Lawanda Lakomka Timberley 
17 Pielanen-Degenhardt 11-01-98 Youriyek Yaroslav Timberley Pielanen-Degenhardt Lidoushka Lastra Timberley 
18 Pielanen-Degenhardt 12-01-98 Thibotin Taranak Timberley Pielanen-Degenhardt Bronja Bathilya Timberley 
19 Pielanen-Degenhardt 12-01-98 Iyarek Izegrim Timberley van Dijk Roos Laurie Kirjath-Jearim 
20 Beun 13-01-98 Ravi Romanov Timberley Pielanen-Degenhardt Stasiana Sljewatsarina van 't Schoman 
21 Pielanen-Degenhardt 29-01-98 Thibotin Taranak Timberley Pielanen-Degenhardt Bronja Bathilya Timberley 
22 Pielanen-Degenhardt 07-02-98 Baryak Bohdan Timberley Pielanen-Degenhardt Baroucheynne Bazrani Timberley 
23 Pielanen-Degenhardt 15-03-98 Ljubotin Lazskajev Timberley Pielanen-Degenhardt Shiva Scarlett Sawoduwhi 
24 Pielanen-Degenhardt 02-06-98 Ilyoush Iborh Kirjath-Jearim Ottens Iraya Irina Timberley 
25 Pielanen-Degenhardt 11-06-98 Ravi Romanov Timberley Pielanen-Degenhardt Tjahlos Torsdag von Ortduynen 
26 Verstraaten 14-02-99 Baxter Birstoj Timberley Pielanen-Degenhardt Lin Lilaya Timberley 
27 Pielanen-Degenhardt 28-04-99 Jeled Jareach Jarofskaja Huismann Levkaya Levita Timberley 
28 Pielanen-Degenhardt 13-05-99 Ljubotin Lazskajev Timberley Pielanen-Degenhardt Bronja Bathilya Timberley 
29 Pielanen-Degenhardt 17-05-99 Jeled Jareach Jarofskaja Huismann Lynantha Lyranak Timberley 
30 Koehoorn 19-06-99 Usofar Kroonenberg Kayleigh 
31 Pielanen-Degenhardt 27-06-99 Usofar Kroonenberg Esquivo Elaninfa Timberley 
32 Bechet 11-10-99 Ussard Utrillo Cheval Trouska Tabatha Timberley 
33 Pielanen-Degenhardt 11-04-00 Muriyek Miroslav Timberley Pielanen-Degenhardt Shiva Scarlett Sawoduwhi 
34 Pielanen-Degenhardt 25-06-00 Xantus Perro-Lobo van Dijk Lynantha Lyranak Timberley 
35 Hendriks-Koeman 04-09-00 Na'Kelev Ze-ev O'Ninho de Passaros Hendriks-Koeman Tsajad Tamatie Timberley 
36 Quartier 16-02-01 Lashko Loenatjarski Timberley Pielanen-Degenhardt Xeres Xanthe Perro-Lobo 
37 Beun 21-05-01 Mistral Morak Timberley Pielanen-Degenhardt Calica Chemuk van 't Schoman 
38 Beun 02-06-01 Ijethro Igringo Timberley Pielanen-Degenhardt Stasiana Sljewatsarina van 't Schoman 
39 Pielanen-Degenhardt 17-07-01 Ijethro Igringo Timberley Pielanen-Degenhardt Yana Yarga Timberley 
40 Hendriks-Koeman 24-11-01 Na'Kelev Ze-ev O'Ninho de Passaros Hendriks-Koeman Tsajad Tamatie Timberley 
41 de Bruin 18-04-02 Ithakin Itarak Timberley Pielanen-Degenhardt Mitra Mercedes Timberley 
42 de Graaff 12-08-02 Roman Railya Timberley Bauens Xandra Perro-Lobo 
43 Pielanen-Degenhardt 16-10-02 Thorick Tobias Timberley de Bruin Lynantha Lyranak Timberley 
44 Pielanen-Degenhardt 26-10-02 Trigger Tatarin Timberley Pielanen-Degenhardt Yana Yarga Timberley 
45 Verbeeck 27-10-02 Layak Linouyek Timberley Pielanen-Degenhardt Lycaenops Loubiana Leana 
46 Huisman 06-11-02 Muriyek Miroslav Timberley Pielanen-Degenhardt Eowynn Elana-Darva Timberley 
47 Quartier 21-03-03 Eskylian Egahvo Timberley  Pielanen-Degenhardt Xeres Xanthe Perro-Lobo 
48 Pielanen-Degenhardt 29-03-03 Trigger Tatarin Timberley Pielanen-Degenhardt Empressa Egytha Timberley 
49 Pielanen-Degenhardt 12-03-03 Ithakin Itarak Timberley Pielanen-Degenhardt Myrthe Megera Timberley 
50 Pielanen-Degenhardt 29-05-03 Layak Linouyek Timberley Pielanen-Degenhardt Rainbow Rhea Timberley 
51 Hendriks-Koeman 02-06-03 Na'Kelev Ze-ev O'Ninho de Passaros Hendriks-Koeman Tsajad Tamatie Timberley 
52 Bloem-Spanjer 24-06-03 Egor Elihu Timberley Treur Yevka Yvana Timberley 
53 Rijswijk 02-07-03 Thorick Tobias Timberley de Bruin Estiga Ewina Timberley 
54 Cloosterman 03-07-04 Amadeo Hindriksen Exanlyna Esuleika Timberley 
55 Pielanen-Degenhardt 20-07-04 Ezraah Elkelev Meehamolad in 't Veld Myrthe Megera Timberley 
56 Pielanen-Degenhardt 24-08-04 Trigger Tatarin Timberley Pielanen-Degenhardt Romilda Roswitha Timberley  
57 Pielanen-Degenhardt 15-12-04 Hagarov Pielanen-Degenhardt Erivanna Eroxanne Timberely 
58 Pielanen-Degenhardt 11-05-05 Hagarov Pielanen-Degenhardt Tundra Tangara Timberley 
59 Pielanen-Degenhardt 27-09-05 Brego van de Wolfsdreuvink Verbeeck Misty Maroushja Mitragnarok 
60 Rijswijk 09-11-05 Eyatri Elupo Timberley  Pielanen-Degenhardt Estiga Ewina Timberley  
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 Totaal 60 nesten van 1995-2005    teven en reuen van Pielanen-Degenhardt zijn 
 33 nesten gefokt door Pielanen- Degenhardt   33 dekkingen door reuen van Pielanen-Degenhardt
 4 nesten gefokt door Beun    22 nesten gefokt met reu en teef van Pielanen
 3 nesten gefokt door Hendriks-Koeman   2 nesten gefokt met reu van Stadman 
 2 nesten gefokt door Rijswijk    2 nesten gefokt met reu van Lewin 
 18 nesten gefokt door eenmalige fokkers   2 nesten gefokt met reu van Ottens 
      2 nesten gefokt met reu van van Dijk 
      2 nesten gefokt met reu van de Bruin 
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Productie III 
 
Brief van de heer C 
 
 
De Saarlooswolfhond bestaat 30 jaar. 
  
Onder deze kop publiceerde de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden onlangs een 
artikel dat de geschiedenis van het dertig jarig bestaan van de vereniging beschrijft vanuit de 
visie van de voorzitter. Misschien is de wens hier de vader van de gedachte. De 
Saarlooswolfhond bestaat immers al zo’n zeventig jaar, sinds begin jaren dertig van de vorige 
eeuw. 
De voorzitter bedoelt natuurlijk het 30 jarig bestaan van de vereniging, maar hij ziet geen 
reden tot feestvreugde. Hij grijpt de gelegenheid aan om waar het maar mogelijk is met 
modder te gooien naar andere fokkers. Zonder overigens man en paard te noemen, zo slim is 
hij wel, dus blijft het bij anonieme laster. Fokkers buiten de vereniging wordt frauduleuze fok 
verweten waarbij zij de legalisering van bastaarden tot rashond voor ogen hebben. Het stukje 
is weinig verheffend, een voorzitter van een vereniging onwaardig. Jammer. 
Was bij het 25-jarig bestaan nog ruimte voor leuke en soms hilarische anekdotes over 
Leendert Saarloos en kreeg hij toen nog volop erkenning (“ere wie ere toekomt”) nu wordt uit 
een ander vaatje getapt. 
In een ander artikel noemt een bestuurslid de huidige voorzitter en zijn vrouw de echte 
scheppers van de Saarlooswolfhond. Maar de eerste hond waarmee zij fokten was Timber van 
de Kilstroom, gekocht van de dochter van Leendert en zo op de foto’s  te zien is Timber een 
echte Saarloos. Wie was dan de echte schepper van Timber? Volgens dit bestuurslid was het 
“voor de betrokken schepper achteraf misschien wel wat te veel eer.” Het is genant dat hij 
Leendert Saarloos, tot op de dag van vandaag geprezen om zijn geestdrift, bezieling en 
toewijding, alsnog een trap na wil geven ten faveure van de huidige voorzitter van de 
vereniging. Het getuigt van weinig goede smaak en is illustratief voor de jaloezie en haat en 
nijd in het wereldje van de Saarlooswolfhond.  
  
De voorzitter vertelt dat er maar weinig honden beschikbaar waren voor de fokkerij in de 
begindagen van de vereniging. Dat klopt. Ook deelt hij mee dat er toen “onruststokers” waren 
die “goede omgangsvormen ontbeerden.” Hij heeft het daarna over “idioten” en  
“herrieschoppers” waarbij “psychiatrische drek ter tafel komt.” Het wordt de lezer intussen 
wel duidelijk dat er verschillende opvattingen waren in de nog prille vereniging. In plaats van 
de kracht van argumenten, grijpt de voorzitter naar het ultieme machtsmiddel. Royement van 
de onruststokers. Wat dit betreft is er de afgelopen 30 jaar weinig veranderd. Gelukkig rept 
niet iedereen van herrieschoppers, onruststokers en idioten, als anderen een afwijkende 
mening hebben. Dat illustreert alleen maar het gebrek aan fatsoen van de spreker zelf. De 
“idioten” worden als lid uitgeschreven voor de aanstaande ledenvergadering, maar dit moest 
op last van de Raad van Beheer worden teruggedraaid. Zo makkelijk kwam de voorzitter niet 
van hen af. Deze leden verenigen zich later in de Leendert Saarloos Stichting.     
  
Zoveel jaar na datum is het moeilijk om nog een objectieve visie van de oorzaak van de 
scheiding boven water te krijgen. De verhalen van beide kanten zijn gekleurd en het is bekend 
hoe weinig betrouwbaar ons eigen geheugen is in zo’n geval. Wel kunnen we objectief 
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vaststellen welke honden bij de Nederlandse Vereniging voor Saarlooswolfhonden zijn 
gebleven en welke naar de Leendert Saarloos Stichting zijn overgegaan.  
Bij de NVSWH bleven: Astra, Timber v.d. Kilstroom, Beryl, Bor, Eyro, Ebony v.d. 
Kilstroom, Edo v.d. Kilstroom en Urba v.d. Kilstroom.    
Bij de Leendert Saarloos Stichting kwamen: Astor, Aldo, Borrha, Natascha v.d. Kilstroom, 
Erik v.d. kilstroom en Etersi v.d. Kilstroom. 
Als we deze gegevens onder de loep nemen, blijkt dat er bij deze verdeling nauwelijks 
verschil bestaat in de afstamming van de honden. Aldo (Stichting) is bijvoorbeeld de vader 
van Edo (NVSWH) en zo lopen alle lijnen door elkaar. 
De vereniging claimt de gezonde honden te hebben gehouden. De honden van de leden die het 
met het fokbeleid niet eens waren, waaronder de dochter van Leendert Saarloos, werden 
“omwille van de gezondheid” van de populatie van de fok uitgesloten. Met het oog op de 
gezamenlijke afstamming van de honden uit die beginjaren lijkt dit een onzinnige 
stellingname. 
  
Als we nu de balans opmaken en kijken wat 30 jaar centrale fokkerij heeft opgeleverd, 
moeten we constateren dat er zowel voor- als nadelen zijn. 
Hierbij moet worden aangetekend dat de vereniging alleen in theorie voldoet aan de eisen van 
een vereniging, maar dat daar in de praktijk grote vraagtekens bij te plaatsen zijn. De 
voorzitter heeft vanaf het prille begin een volmacht gekregen om de fokcombinaties naar 
eigen inzicht te bepalen. De vrouw van de voorzitter, die het beleid uitvoert, werd hierdoor 
eigenaresse van de grootste kennel in de vereniging. De afgelopen 15 jaar is voor het 
merendeel met honden uit haar kennel gefokt en alle andere leden hebben, op een paar 
uitzonderingen na, slechts één nestje mogen fokken. De vrouw van de voorzitter doet ook de 
redactie van het clubblad en de pupbemiddeling. Het heeft er alle schijn van dat we hier te 
maken hebben met een grote particuliere kennel in plaats van met een vereniging. 
  
Maar er zitten ook positieve kanten aan een centrale fokkerij. Over het algemeen wordt een 
teef maar voor maximaal twee nesten ingezet. Een reu wordt maximaal drie keer gebruikt. Dat 
is prima. De grote inzet van de voorzitter en zijn vrouw voor het ras kan niet ontkend worden. 
Er wordt een podium geboden voor de bekendheid met de Saarlooswolfhond en financiële 
belangen lijken niet in het geding te zijn. 
  
Er zijn helaas veel meer nadelen. Alle beslissende posities zijn geconcentreerd rond de 
voorzitter en zijn vrouw. Zij bepalen het fokbeleid, voeren het uit, redigeren het clubblad en 
beheren de pupbemiddeling. Hierdoor worden de overige leden monddood gemaakt. Omdat 
men geen enkele inspraak duldt, wordt een enorme tunnelvisie ontwikkeld, die uiteindelijk 
niet meer te doorbreken valt. Men is onduidelijk over de gebruikte fokcombinaties en 
mislukte dekkingen en geboortes worden al helemaal niet gemeld. Daar hebben de leden 
immers niets mee te maken! 
Problemen worden ten stelligste ontkend. Het kan gewoonweg niet waar zijn! Leden die toch 
problemen durven aan te kaarten of teveel vragen stellen, wordt deloyaal gedrag verweten. 
Als gevolg daarvan houden andere leden hun mond. Als de problemen niet langer genegeerd 
kunnen worden, wordt pas na zeer lang aandringen deskundigheid van buitenaf ingeroepen, 
zoals de afwijking PRA aantoont. De vereniging komt niet op voor de belangen van het hele 
ras, maar uitsluitend voor de belangen van de eigen populatie. Daardoor dreigt sectaristisch 
denken te ontstaan: wij zijn beter dan de boze buitenwereld!  
  
Het is bijna onmogelijk om met deze werkwijze niet in de eigen val te lopen. Het is jammer 
dat door het stelselmatig ontkennen van de problemen, het royeren van leden die kritische 
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vragen stellen, het alleen maar met modder gooien en zwart maken van andere fokkers van dit 
ras, de vereniging zich in een isolement plaatst. Het aantal honden van de NVSWH bedraagt 
naar schatting zo’n 300 exemplaren. De honden van andere fokkers in binnen- en buitenland 
zijn vele malen groter in aantal. De vereniging spreekt nu van een “zinloze vermeerdering.” 
Men ziet niet in dat het noodzakelijk is, bij dit ras met zo’n geringe populatie, alle honden te 
gebruiken die kunnen bijdragen aan een verbreding van de genenpool. Dat is geen zinloze 
vermeerdering. Elke individuele hond moet worden ingezet om dit doel te bereiken. 
De leden die, om wat voor reden dan ook, gedesillusioneerd vertrekken uit de vereniging 
nemen hun hond mee. Dit zijn vaak honden die de vereniging ook voor de fok had willen 
inzetten. De toch al kleine genenpool wordt dus steeds kleiner. De geroyeerde leden fokken 
nu met hun honden buiten de vereniging.  
De fokkers buiten de NVSWH worden betiteld als “commerciële fokkers.” Maar een 
werkelijk commerciële fokker zal nooit voor de Saarlooswolfhond kiezen. In de eerste plaats 
is er maar een beperkte afzetmarkt voor de puppen. Het is immers een ras dat lang niet 
geschikt is voor elke hondenliefhebber en bovendien zijn teven maar één keer per jaar loops. 
Commercieel niet aantrekkelijk genoeg. 
  
De vereniging heeft enige tijd beweert dat “alle Saarlooswolfhonden buiten de rasvereniging 
bastaarden zijn”. Dit mag de vereniging nu op last van de Raad van Beheer nu niet meer 
beweren. Deze zogenaamde bastaarden hebben immers allemaal een door de Raad erkende 
stamboom. Als reactie daarop stelt de vereniging dat met papieren gesjoemeld kan worden. 
Natuurlijk, maar dat geldt voor iedereen. Men formuleeert de beschuldiging nu gewoon 
anders, zonder daarbij de naam van de Raad van Beheer in diskrediet te brengen. Iedereen is 
dus weer tevreden. De laster kan gewoon doorgaan. 
Na dertig jaar vereniging mag gesteld worden dat het conflict waarmee in de beginjaren werd 
gestart, nog altijd levensgroot aanwezig is. Men is er niet in geslaagd, om in het belang van 
het ras, over alle conflicten heen te stappen en de samenwerking te zoeken. Andersdenkenden 
worden nog steeds verketterd. De voorzitter schreeuwt op de eigen website met rode 
koeienletters: niemand die ons een bastaardenpopulatie vol aandoeningen in de maag splitst! 
Dissidente geluiden binnen de vereniging worden tot zwijgen gebracht. Van een dialoog en 
uitwisseling van standpunten is geen sprake.  
  
Er is in dertig jaar heel wat veranderd in het inzicht over hoe men gezonde rashonden moet 
fokken. Volgens moderne genetische inzichten is het funest uitsluitend vast te houden aan een 
positieve selectie op rastypische eigenschappen om zo het ras te “verbeteren.”   
Veel rasverenigingen plaatsen publicaties over deze onderwerpen en hun leden discussiëren 
intern hierover. Deze vereniging staat helaas geen enkele discussie toe. De voorzitter is de 
autoriteit en daarmee basta! 
De vereniging kent een ballotage en laat toekomstige leden contracten tekenen waarbij vrijwel 
alle rechten worden overgedragen aan de vereniging. Het zal in de huidige tijd van mondige 
burgers steeds moeilijker worden om nog leden te vinden die dit accepteren. Ook de komst 
van internet maakt het een stuk makkelijker voor toekomstige pupkopers om zich breed te 
oriënteren. Gelukkig maar. Misschien wordt daarom het dertig jarig bestaan niet gevierd, 
maar misbruikt om andere fokkers in diskrediet te brengen, waar men de dialoog en de 
samenwerking zou moeten zoeken. Een bestuurslid schrijft zelfs op de website over de 
“gevoelde noodzaak tot meer dialoog” met de leden. Maar helaas is dat volgens hem 
onmogelijk. Het bestuur ziet zich gesteld tegenover een “beleidsprobleem.” Men is er nog niet 
klaar voor. De vraag tot inspraak en discussie - hoewel begrijpelijk - komt zo’n twintig jaar te 
vroeg. Er moet dus nog steeds bij volmacht gefokt worden. Het lijkt wel of de beginjaren van 
de vorige eeuw weer tot leven komen. Toen mochten alleen mannen stemmen die belasting 
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betaalden, het gewone gepeupel moest daar verre van blijven en vrouwen kwamen er al 
helemaal niet aan te pas. Die snapten toch niets van politiek en hun enig recht was het 
aanrecht. Dat is jammer genoeg de tijd waarin de vereniging zich nog steeds bevindt. Leden 
worden als onbekwame en onmondige burgers gezien en als niet ter zake kundige amateurs 
behandelt. En zolang de leden zelf dit geen halt toeroepen, zal dit door blijven gaan. Tot onze 
kinderen het boek van de Saarlooswolfhond kunnen sluiten. Het was een mooi ras, van de 20e  
tot begin 21e eeuw, maar het is helaas door onderling gekrakeel van fokkers ten onder gegaan, 
waarbij de RvB zijn handen in onschuld waste. 
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Productie IV 
 
Brief van de voorzitter n.a.v. het 30-jarige jubileum 
(Is te vinden op de website van de vereniging) 
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30 jarig jubileum 

 Hoewel gedenkwaardig, heeft het bestuur besloten geen bijzondere festiviteiten te 
organiseren doch in het clubblad enige artikelen te wijden aan dit heugelijk feit. Zittend 
voor mijn beeldscherm vraag ik mij af wat een terugblik waard is, natuurlijk is er 
rasspecifieke informatie en zijn er lastige zaken de revue gepasseerd en waren er leuke 
en minder leuke momenten. Ik speel met de gedachte alles maar te laten voor wat het is 
maar een geargumenteerde gedachtewisseling trekt mij over de streep, een terugblik 
met betrekking tot wat meer facetten weten onze leden te appreciëren. Het stuit tegen 
de borst zekere zaken keer op keer op te moeten rakelen maar dan weer is er het besef 
dat het anders niet klopt. Hoe jammer ook, er is eigenlijk geen voorgeschiedenis rondom 
de wording van een kruising Europesche Wolfhond tot rashond, de nieuw herschreven 
uitgave van het boek, waaraan wordt gewerkt, over de Saarlooswolfhond zal de 
voorgeschiedenis duidelijk en niets verhullend onder de aandacht brengen en mythes 
voorgoed tot onbenulligheden doen verworden. 

 Ik wens U veel leesgenot tijdens het lezen van dit artikel waarin ik u in vogelvlucht laat 
kennis maken met een overzicht van dertig jaar gemeenschappelijk werken aan de 
opbouw van een schitterend hondenras: De Saarlooswolfhond! 

 

 

Op weg naar erkenning als rashond.  

Je kunt de jaren 1973 tot 1975 in de voorgeschiedenis naar erkenning niet negeren, bij 
de mensen die betrokken waren bij de toen nog Europese Wolfhond en welke ons wilden 
doen geloven dat de soort geschikt was voor het blinden geleidewerk of wat exacter 
weergegeven dat sommige exemplaren de geschiktheid toonden, was er een toenemend 
onbehagen het africhtingswerk te kunnen en willen voortzetten onder de regie van de 
erven Saarloos.  

Naast het verkrampt besturen taande het idealisme en was men ook nuchter genoeg te 
beseffen dat het drukker wordende verkeer het werk bemoeilijkte en niet in de laatste 
plaats was het werk dat de honden werd aangeleerd onvolledig, er werd meer vereist dan 
een aangeleerde route naar de kroeg of groenteboer wat onverlet laat dat vele blinde 
personen evenzo vrolijk baat hadden bij de steun van de honden en er met tevredenheid 
aan zullen terug denken. De blindengeleidehondenvereniging kende ongeveer 250 leden 
en vijftienhonderd donateurs en welke oudere kent niet de blindebusjes op menige 
toonbank bij de detailhandel.  

Bestuurlijk boterde het niet en dit was de liefhebbers van het wolfachtige verhaal rond de 
soort niet ontgaan. Er was hoop op de lang gekoesterde wens de erkenning als rashond 
dichter bij te brengen en gelukkig vonden ook enkele prominente kynologen dat dit een 
poging verdiende.   
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Verzet hiertegen, op het hysterische af, van de erven Saarloos deed die poging 
aanvankelijk wankelen, nu ineens wensten zij de fok als 
broodwinning te zien maar toch vonden de 
onderhandelaars de zwakke plek, voor hen zouden er 
bestuursplaatsen vacant zijn en de fok zou voorlopig in 
handen blijven van de erven maar de uiteindelijke 
doorbraak was toch de verleidelijkheid dat aan het nieuwe 
ras ook nog de naam van de fokker zou worden gekoppeld. 
De conditie om het ras op deze wijze onder vrij beheer te 
brengen raakte kant nog wal maar bleek wel de juiste 
snaar te raken. In juni 1975 wordt de soort genoemd 
Europese wolfhond, als rashond ingeschreven in het 
Nederlandse Hondenstamboomboek onder de naam 

Saarlooswolfhond, een overeengekomen ode aan de fokker die jarenlang de soort in 
eigendom had en deze beproefde op werkeigenschappen.  

De Saarlooswolfhond als rashond 

Gelijktijdig met de erkenning werd de rasvereniging ten doop gehouden maar dit voltrok 
zich niet helemaal zoals gedacht was, het zou een overgaan van de oude naar de nieuwe 
structuur worden maar de oude was in 1974 als een zeepbel uit elkaar gespat en de 
restanten dreven min of meer stuurloos rond maar uiteindelijk wist men toch nog te 
bevorderen dat een 65 belangstellenden de overstap maakten en zich als lid lieten 
inschrijven. Het interim bestuur verkeerde gelijk in een lastig parket vanwege de 
vreemde constructie bij het vergeven van bestuursplaatsen en de door de erven Saarloos 
afgedwongen penningmeesterzetel om die te laten bezetten door een bevriende relatie 
waar ook de kennelhonden waren gestationeerd. 

Eind 1975 wordt het bestuur definitief geïnstalleerd waarvan al na een paar maanden de 
voorzitter vervangen wordt. In maart 1976 trachtte de voorzitter mij als penningmeester 
binnen te halen en welke installatie na beraad plaatsvond medio april 1976. De reden: de 
penningmeester was spoorloos en evenzo meer dan vijftigduizend gulden, een vermogen.  

Het bestuur stond voor een zware taak en moest nodig aan de slag en hoewel vol goede 
bedoelingen was er het gemis aan welke kynologische visie dan ook omdat niemand een 
notie had van wat er moest gebeuren en de erven Saarloos geen enkele kennis hadden 
aangaande het fokken. In de bestuurder de heer C.v.d. Teen vond ik steun om de zaak 
vlot te trekken en een effectief plan van de grond te brengen. De bezieling van de 
voorzitter kon dit niet bijbenen en vier maanden later vroeg hij mij dan ook zijn taak te 
willen overnemen wat geschiede op de ledenvergadering oktober 1976. 

Vraagtekens over de populatie  

Ik zal u vertellen dat vermoedelijk niemand iets zal snappen van de intriges, de 
achterbaksheid en uitgehaalde streken die de start van het ras moesten bemoeilijken. 
Het archief was gesloten en naar later bleek bevatte deze geen enkele nuttige informatie, 
fokgegevens kreeg je niet in te zien en op de vraag hoeveel honden de startpopulatie 
betrof werd geen aantal genoemd. 

Een bezoek aan de Raad van Beheer verhelderde het volgende: de erven Saarloos 
hadden slechts 82 honden aangemeld, ik was zeer verwonderd over de samenstelling, 
meerdere honden waren al een kritieke fokleeftijd genaderd en daarbovenop was er de 
verbazing over de bloedlijnen. Vervolg onderzoek bracht aan het licht dat er zeker 300 
honden moesten bestaan onder de leeftijd van zes jaar, uiteindelijk bleken er 68 
stambomen te zijn uitgereikt en meer en meer werd duidelijk hoe getracht was het 
voortbestaan van het nieuwe ras te verhinderen.  
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Er waren veel vragen die onbeantwoord bleven en met een geneticus die zijn sporen in 
de hondensport verdiend had, werd er naar alle ingeschreven honden gekeken en later 
ook een inteeltfactor berekend. Een ding was duidelijk geworden er moest actie worden 
ondernomen en de koers kon, na advies, geen andere zijn dan, de fokkerij van a tot z in 
beeld te brengen en de fok onder gecentraliseerd beheer te plaatsen, er mocht geen 

enkele gewenste erffactor meer verloren gaan. 

Uiteindelijk wist ik toch beslag te leggen op alle 
fokgegevens vanaf het eerste uur. Verder kwam boven 
water dat Leendert Saarloos nimmer iets van zijn 
bevindingen had vastgelegd anders dan wat beleefde 
anekdotes en zijn roep om steun bij zijn te willen realiseren 
denkbeelden die niet wilden lukken. Deze inleiding moet 
erin voorzien dat het te verklaren valt waarom het bestuur 
geen andere optie had dan het jarenlang gevoerde beleid.  

 Gecentraliseerde fokkerij 

Na inmiddels de benodigde achtergrondinformatie elders over het ras te hebben 
achterhaald waren er toch ook vraagtekens gerezen met betrekking tot de gezondheid en 
de socialisatie. Voor de erkenning gold het fokkersprincipe van dode honden praten niet 
maar nu was er het besef dat er een nettere manier was om ongewenstheden te 
elimineren en wel door deze van verdere fokkerij uit te sluiten.  

 De uitgestippelde koers kwam weliswaar hard aan voor de betreffende eigenaren van de 
honden maar de voltallige ledenvergadering stemde unaniem voor deze verstandige en 
bovenal reddende opzet. 

Er werd een contract opgemaakt dat erin moest voorzien dat de hond van geboorte tot 
overlijden zou worden beschermd tegen misbruik of te wel hondonvriendelijke 
omstandigheden zoals kennelhuisvesting en/of verzorging.  

  

Voor de fok moesten de honden kerngezond zijn en in topconditie verkeren en werden de 
teven beschermd tegen misbruik en deze mochten hooguit 2 maal een nestje krijgen en 
zelfs voor reuen was er een deklimiet: fokken met als doel zinloze commercieel gerichte 
vermeerdering werd en wordt nog steeds verketterd.  

  

In zijn totaliteit moest de fokkerij in het teken staan van de gezondheid, de socialisatie 
en de homogenisering naar omschrijving in de rasstandaard. Bij het publiek kwamen de 
strakke regels heel sympathiek over en de kerngezonde honden trokken veel nieuwe 
leden aan die elders met andere rassen hun teleurstellingen achter de rug hadden en 
voor duizend procent medewerking garandeerden aan de opbouw van het ras. Dit beleid 
was en is natuurlijk wel de oorzaak van enige wachttijd maar uiteindelijk kregen de 
meeste aanvragers de verlangde pup. Afwijzingen zijn er wanneer bij vooronderzoek 
(ballotage)ongewenstheden aan het licht komen rond het hondenmilieu waarin de pup 
terecht zal komen.  

n zijn totaliteit moest de fokkerij in het teken staan van de gezondheid, de socialisatie en 
de homogenisering naar omschrijving in de rasstandaard. Bij het publiek kwamen de 
strakke regels heel sympathiek over en de kerngezonde honden trokken veel nieuwe 
leden aan die elders met andere rassen hun teleurstellingen achter de rug hadden en 
voor duizend procent medewerking garandeerden aan de opbouw van het ras. Dit beleid 
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was en is natuurlijk wel de oorzaak van enige wachttijd maar 
uiteindelijk kregen de meeste aanvragers de verlangde pup. 
Afwijzingen zijn er wanneer bij vooronderzoek 
(ballotage)ongewenstheden aan het licht komen rond het 
hondenmilieu waarin de pup terecht zal komen.  

Geweldige plannen met een breed gedragen sympathie maar 
wie de mens kent!, een groepje eigenaren van honden 
waarvan er omwille van een gezonde populatie exemplaren 
voor de fok waren uitgezonderd zorgde voor een complete 
opstand en verkondigde dat alles moest worden omgebogen 
naar een vrije fokkerij zonder al te bindende regelgeving. 
Men was door het dolle heen en meerdere idioten trokken 
blikken vol juristen open en dreigende rechtszaken 
stroomden binnen. Uiteindelijk kwam al deze psychiatrische 
drek op tafel van de ledenvergadering dat als hoogste orgaan 

in wijsheid moest beslissen. De leden die alle laster over bestuur en structuur met 
brievenbussen vol hadden verorberd, vulde de hierop uitgeschreven buitengewone 
algemene ledenvergadering.  

 Vooraf hieraan had zich het volgende voltrokken: de onruststokers die goede 
omgangsvormen ontbeerden werden als lid uitgeschreven maar welke door bemiddeling 
van een raadslid (lid bestuur van de Raad van Beheer), enkele weken bevroren werd t/m 
de ledenvergadering. Bijna negentig procent van de leden was aanwezig en zoals zo 
vaak: de herrieschoppers schitterden door hun afwezigheid. De leden luisterden 
aandachtig en kwamen tot het volgende oordeel, zeer geprezen werd het gevoerde beleid 

waarop was ingezet om het nog jonge 
ras waarop men trots en verliefd was 
overleving te garanderen. De 
relschoppers werden voor het leven 
geroyeerd, van de meer dan 150 

stemgerechtigde aanwezige leden 
stemden behoudens een tegenstem en 
een blanco een ieder voor royement, 
niet meegeteld werden de stemmen van 
op de valreep opgevoerde gezinsleden. 
Daags na de vergadering poogden de 
relschoppers nog en bloc het royement 
om te buigen naar opzegging 
lidmaatschap, maar helaas de uitspraak 
was onherroepelijk en niet één lid 
piekerde erover dit ongedaan te maken.  

 De club gaat voortvarend te werk en de fok boekt succes op succes en voornamelijk de 
sympathieke betrokkenheid van de leden maakt de club uniek en aantrekkelijk voor hen 
die het beschermende karakter voor dieren in zich mee dragen, maar er blijft een 
schaduwrijk. 

 De uitgezette groep nu verenigd als de Leendert.Saarloos Stichting lastert er lustig op 
los richting rasvereniging. 

 Voor onze vereniging is het hoogst interessant en evenzo verontrustend dat buiten de 
vereniging de problemen zich alras aandienden: erfelijke gebreken worden gemeld en 
wat niet kon uitblijven zijn de eerste bastaarden die zelfs elke herkenning aan ons ras 
missen. Helaas geen incident want het ene nest bastaarden na het andere dient zich aan, 
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koploper in deze fraudeleuze praktijken is de kennel die heden ten dage nog altijd boven 
aan de lijst met misstanden staat.  

 De bevindingen worden ter kennis van de Raad van Beheer gebracht maar deze is 
hierdoor kennelijk in verlegenheid gebracht en het is hoogst opmerkelijk hoe men daar 
mee omgaat. 

De fokkerij van de Tsjechoslowaakse wolfhond  

Begin jaren tachtig worden wij op een wereldtentoonstelling benaderd door een 
journaliste uit toen nog Tsjecho-Slowakije die verhaalde over een ontwikkeld hondenras 
bij het leger voor grensbewaking en legerdiensten. De afkomst zou overeenkomsten 
tonen en hebben met de Saarlooswolfhond. Ondanks de nog stevig op slot zittende grens 
tussen Oost en West komt er een uitnodiging van de betreffende legerafdeling om de 
staatsfokkerijen en africhtingcentra te komen bezoeken. Wij aanvaarden de vriendelijke 
uitnodiging in het bijzonder uit belangstelling voor de eerste stadia van deze fokkerij en 
die met ons ras te vergelijken en misschien wat vaagheden te verduidelijken.  

  

Men legt ons in de watten veel luxe wordt ons toebedeeld en onder legerescorte leggen 
wij vele bezoeken af. Ons wordt duidelijk dat het belang van de gastheer die is om onze 
sympathie te oogsten de soort als ras erkend te krijgen. Tijdens de bezoeken aan de 
staatskennels waren wij zeer geschrokken aangaande de gezondheid van de soort en 
evenzo waren wij onder de indruk van de door selectie verkregen agressie. Het besef was 
er onmiddellijk, laat nooit een dergelijke geaardheid in je ras toe door de twee rassen 
aan elkaar te paren. Nog altijd zijn wij tevreden met het gegeven dat wij aangaande de 
ontwikkeling van hun fokkerij alles, gedocumenteerd en wel, vanaf het eerste uur hebben 
meegekregen. Het bezoek van destijds heeft ons geleerd dat er geen raakvlak is met ons 
ras en is het jammer dat de Nederlandse Vereniging voor Tsjechoslowaakse Wolfhonden 

zich een heel vrije 
geschiedschrijving 
veroorlooft die afwijkend is 
en zaken in het voordeel 
ombuigt van opererende 
fokkers. 

Natuurlijk willen wij ons 
niet met een beleid elders 
bemoeien maar evenzo 
willen wij niet verhullen 
dat dit een ras vol risico's 
is en men gewaarschuwd 
dient te zijn.  

 Fokkers die voor niets en niemand terug deinzen 

De fokkers buiten de rasvereniging duiken in meerdere landen op, met veelal 
fokproducten uit de stallen van steeds weer dezelfde fokster die een rijk om zich heen 
bouwt. Haar fok en hiervoor dienende contracten moeten voorkomen dat andere fokkers 
van enige betekenis worden en om dit mede te bewerkstelligen wordt zelfs één reu 
zestien maal gebruikt om bloedlijnen te beperken. Onze rasvereniging ligt nog steeds 
onder vuur van de elders opererende fokkers en hoe vreemd, de afnemers zijn ook niet 
vriendelijk naar de vereniging toe.  
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 Men beticht ons van laster maar onze vermoedens worden openlijk bevestigd als een der 
fokkers van het eerste uur die geroyeerd haar aandeel aan de bastaarden heeft 
bijgedragen aan ons laat weten dat al hetgeen door ons wordt gesteld op waarheid 
berust en haar aandeel hierin betreurt.  

De kynologie kent veel bijzondere herenboeren die het land bewerken en beheren, de 
fokster zonder scrupules presteert het zelfs om binnen een K.C clubmatch een match te 
organiseren voor haar eigen fokproducten. Een klacht bereikt de Raad van Discipline, de 
rechtsgang in de kynologie spreekt een berisping uit voor het niet geoorloofde. 

 Dezelfde fokster uit het Franse krijgt eveneens een strafoplegging door de 
Tuchtcommissie in België en mag enkele jaren aan geen enkele kynologische activiteit 
deelnemen. Wat aangeboren is, is niet sleets, de bewuste fokster wringt zich in elke 
bocht om binnen een structuur te kunnen infiltreren uit eigen belang. 

Voorbeelden daarvan zijn onder andere de vereniging voor Hollandse rassen in Frankrijk, 
een Nederlandse rasvereniging alwaar zij in het bestuur zitting heeft en de Lëtzebuerger 
Schapendoes, herdershond an Saarloos Klub. 

Keurmeesters uit andere landen roeren zich  

Al een lange reeks van jaren worden wij zo nu en dan door keurmeesters in het 
buitenland benaderd om opheldering te geven over Saarlooswolfhonden die vrijwel of in 
grote lijnen de omschreven kenmerken node missen, en voor een deel een niet te 

accepteren felheid tonen. 

Wij hebben onder andere in dit verband enkele 
jaren geleden een keurmeester uit Frankrijk 
uitgenodigd op onze clubmatch te gast te zijn om 
zich met indrukken te verrijken in het land van 
oorsprong. Toen wij het jaar daarop hem als 
keurmeester wilden uitnodigen berichtte hij ons 
dat de vereniging van Nederlandse rassen in 
Frankrijk hem had aangezegd de uitnodiging niet 
te aanvaarden anders zou hij sancties tegemoet 
kunnen zien, om kort te gaan deze zeer 
bekwame keurmeester moest verre blijven van 
de Saarlooswolfhond en zich niet met waarheden 
verrijken in het moederland. Hij betreurde onze 
uitnodiging niet te kunnen aanvaarden. U raadt 
vast wel uit welke hoek de wind waait... Een 
klacht hierover is ingediend.  

Bastaard Saarlooswolfhonden en erfelijke aandoeningen  

In 1992 en 1996 deponeren wij onze bevindingen over de fokkerij buiten de 
rasvereniging bij de Raad van Beheer daar het werkelijk de spuigaten uitloopt en bij de 
daar actieve fokkers herkennen wij geen raszuivere kenmerken meer en thans nemen wij 
gevoeglijk aan dat die er ook niet meer zijn. Binnen het spel van de legalisering van 
bastaarden tot rashond, schromen de verantwoordelijke fokkers niet het verwachte 
gevecht aan te gaan. De reden is dat men beseft in de knel te zijn gekomen en dat men 
raszuivere honden nodig heeft.  

Dan is er een kynologische stuiptrekking, de Raad van Beheer neemt een wel heel 
wonderlijke beslissing en organiseert een bijeenkomst om keurmeesters en chippers 
verschillen voor te houden tussen de Saarlooswolfhond en de Tsjechoslowaakse Wolfhond 
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welke laatste onder andere vele malen is ingekruist buiten de rasvereniging. Het wordt 
een beschamende vertoning, De chippers zijn gepikeerd omdat duidelijk wordt dat zij 
niet de kennis hebben om fraude in het nest te herkennen en de keurmeesters worden 
op de proef gesteld en doen blijken dat er behoefte blijkt te bestaan aan bijscholing om 
de Saarlooswolfhond, de Tsjechoslowaakse Wolfhond en de bastaarden (lees verder...) 
uit elkaar te houden. 

Op deze bijeenkomst wordt zelfs een bastaard onder de aandacht gebracht en de 
eigenaresse van de verantwoordelijke kennel doet dit af als een mogelijke 
onoplettendheid (zij huisvest beide rassen). Een verlangd DNA onderzoek bij de 
ouderdieren strandt achter de deuren van de Raad van Beheer. Wij houden hieraan wel 
een heel nare bijsmaak over, maar een paar puzzelstukjes lijken op hun plaats te zijn 
gevallen.  

Gelukkig draagt ons reglement zorg voor afscherming van ongenode fokkerij. Wat niet is 
af te remmen is de schrikbarende waslijst aan erfelijke gebreken (lees verder...)  bij de 
fokkerij buiten de rasvereniging, wantoestanden die ook ons blameren omdat de 
Saarlooswolfhond genoemd wordt.  

 Momenteel registreren wij klachten over onder andere een ernstige vorm van HD, een 
extreem progressieve vorm van PRA die al vanaf een half jaar tot blindheid kan leiden en 
thans krijgen we al melding van vier verschillende oogaandoeningen en ook 
hartafwijkingen en epilepsie is een regelmatig optredend probleem en hoe dramatisch 
het gevreesde EPI schildklier/alvleesklier afwijking eist zijn slachtoffers. Het is niet meer 
te remmen en registreren we minimaal twee nesten met de meer dan gevreesde 

dwerggroei bij alweer de al eerder gememoreerde 
kennel. Welke zelfs laconiek verkondigt dat er best 
mensen zijn die deze genetische slachtoffertjes wel 
willen kopen. Een bedenkelijke kennel welke onder een 
handvol kennelnamen opereert, verschillende namen 
maar één kassa, u bent ge..........! Genoemd mag 
worden dat Duitsland wel de frauduleuze fok wil 
onderzoeken.  

Het omgaan met de gezondheid van honden binnen de 
rasvereniging.  

De rasvereniging is er fel op te weten wat er in het ras 
binnen de vereniging rondwaart en waaraan een hond bijvoorbeeld is overleden. Bij 
vraagtekens wordt een sectie verlangd en bij een eventueel ziektebeeld van een hond wil 
zij graag over de schouder van de dierenarts meekijken en haar inzichten aanbieden. Wij 
hebben in de achterliggende jaren zo al veel kunnen doen in het belang van de baasjes 
en ook onnodige operaties kunnen voorkomen. 

Onze bemoeienis gaat zover dat wij zekerheden verlangen die blijk geven dat een 
diagnose een operatie wettigt. Nog altijd mogen wij uitdragen dat ons ras kerngezond is 
en zeer hoge leeftijden worden genoteerd en voorzover er een enkele nasleep werd 
vermoed uit het Saarloos tijdperk lijken mogelijke aandoeningen uit die tijd inmiddels wel 
gezuiverd. 

Eén ding houdt ons echter dagelijks bezig en dat is dat er een bevinding is gedaan die 
jaren geleden aangaf dat er mogelijk een PRA verschijnsel in het geding is. Dat is 
schrikken en een onderzoek wordt groots ingezet aan de Universiteit van Bochum (lees 
verder....), alles wat het instituut benodigd heeft wordt aangeleverd en bij een 
getalenteerde oogarts te Dortmund wordt elk jaar een aantal honden gescreend in belang 
van dit onderzoek welke een samenwerkingsverband is met de Universiteit van Bochum. 
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Het merkwaardige aan de veronderstelde aandoening is dat er geen enkele progressie is 
in de vermeende aandoening en ondanks bestempeld ziet de hond op hoge leeftijd nog 
steeds een vlo op het dak zitten. Voor wie zich de vraag stelt, wij zijn naar Duitsland 
uitgeweken om meerdere redenen. Bochum had er weinig tijd voor nodig om in te zien 
dat de populaties binnen en buiten de vereniging met een totaal andere aandoening 
stoeien. Wij volgen de verrichtingen van elke oogspecialist met gepaste aandacht en 
weten deze op waarde te schatten. 

Onmin en frustratie buiten de rasvereniging  

Het is zo merkwaardig dat men zo vol haat is naar de rasvereniging toe en zich zo 
verweert doordat bastaarden niet als rashond worden gezien en zo geen lidmaatschap 
kan worden aangegaan. Nee, dit is geen gevecht tegen mensen maar veiligstelling van 
de waar, maar wel heel prettig is het wat mensen beter te hebben leren kennen. 

Wat blokkeert nu het willen beseffen dat er buiten de vereniging geen SWH 

bestaan of bestaan hebben anders dan de paar voor verdere fok afgevoerde 

exemplaren en waarvan wij de nazaten nimmer meer zullen opnemen?  

 Zou het niet normaal zijn niet de 
rasvereniging als boosdoener te 
zien maar de fokker die u knollen 
voor citroenen heeft verkocht (lees 
verder....) .Wij zijn heus in staat in 
te zien dat men geen blaam treft 
aan een bedenkelijke fokkerij maar 
kies dan voor een volwassen 
benadering en zie in dat het grijze 
gebied in de kynologie vol angels 
zit en u daardoor gedupeerd bent. 

 Niemand die ons een 

bastaardenpopulatie vol 

aandoeningen in de maag 
splitst. 

  

  Bemoedigend is het dat er uit verschillende hoeken (ook het buitenland) contacten 
worden gelegd om bepaalde fokkers aan te pakken en om onze hulp wordt gevraagd en 
welke wij misschien wel willen honoreren indien breed gedragen. Voornamelijk wordt ook 
buitenlandse hulp gevraagd om verenigingen te stichten waar men heel open wil werken 
en bijstand van de moedervereniging op prijs stelt maar alwaar ook wederom reeds 
dubieuze lieden met onfrisse denkbeelden opereren die dit verstoren.  

Gelukkig wordt er heden ten dage wel ingezien dat indien men niet eerst de 
moedervereniging heeft geraadpleegd men een kans heeft laten liggen. In elk geval moet 
men er van doordrongen zijn dat nooit de rasvereniging op een kloof kan worden 
aangesproken. Bij ons immer een luisterend oor. 

De kroonjuweeltjes door u bereikt.  

Alweer enkele jaren geleden putten wij moed uit de gedachte dat u als niet wijkende 
ruggensteun aan de idealen rond het ras, de rasstandaard te (her)schrijven naar welke 
voorlopig tientallen jaren gefokt dient te worden (lees verder....) . De trots van de 
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schrijvers dezes was na uw goedkeuring de cum laude verklaring die de Raad van Beheer 
en de wetenschappelijke commissie van de FCI afgaf voor de omschrijving.  

 Waardering en onvoorwaardelijke steun aan het beleid leidde enkele jaren geleden 
eveneens tot een trots bouwwerk. Met een zeker afdwingen aan de Raad door het 
ministerie, werden de rasverenigingen verplicht op het welzijn van honden een 
fokreglement te schrijven, welke eis het effect had van een ware veldslag binnen de 
kynologie. Fokkers die niet schroomden teven door dracht uit te mergelen werden 
verplicht dit drastisch te beteugelen en ook werd de dekking door reuen beteugeld. 
Fokkers vochten een verwoed gevecht want stel je eens voor het aantal dekkingen van 
één enkele reu van 200 maal dekken terug te brengen tot bijvoorbeeld 20, de teef moest 
tussen de cyclussen een rustperiode krijgen en was er nog enz enz,. Verenigingen 
stoeiden vaak een jaar lang met de materie om van fokkers het groene licht te krijgen.  

 Onze vereniging stelde op schrift hoe wij vanaf de start van de vereniging hadden 
besloten met welk fatsoen wij met de honden om willen gaan, het nam niet meer tijd in 
beslag dan de aanslagtijd van de toetsen op het toetsenbord, de tekst voorgelegd op de 
ledenvergadering keurde u goed na de voorleestijd en niet meer. Dit tekent uw 

betrokkenheid en fatsoen om met honden om te gaan. 

Maar deze verhoogde drempel om fatsoenlijk te fokken 
staat buiten onze rasvereniging in de ijskast. De 
Raadszetels werden na een beleid die naar het failliet 
voerde, ingenomen door nieuwe strijders van het goede 
maar in merendeel vervangen met het fokkersgilde en 
besefte dat een handhaving van het fokreglement geen 
stemmentrekker is, en zo g.......e . Het is spijtig te zien 
dat goede normen en waarden buiten de rasvereniging 
worden uitgehold. 

 Rasbescheiden  

Vanaf de eerste dag dat de rasvereniging een feit was is alles wat de honden aangaat tot 
in de details vastgelegd. Het hoe en waarom is van onschatbare waarde en verschaft 
vaak direct helderheid als zich iets voor zou doen en makkelijk is het voorhanden hebben 
van een dossier een hond betreffend. Het is al vaak gehoord, de rasvereniging is niet 
open en dat vraagt om een toelichting. Alle gegevens ons toevertrouwd uit onderzoeken 
zijn eigendom van de eigenaar van de hond en deze is discreet omgaan toegezegd met 
het voorbehoud dat alles ten dienste van het ras moet staan. De praktijk heeft ons 
immers geleerd dat niet al te betrouwbare signaturen gegevens misbruiken om laster 
rond te strooien. Wij zijn op de hoogte van de laster met als doel belangen en personen 
te schaden, niet bij nagedacht is dat het veel vertelt over de verzender en des kynologie 
is, het is het hobbyisme waar belangen te groot zijn geworden en men niet aarzelt deze 
veilig te stellen ten koste van elke prijs. 

Hoeveel onschatbare kennis is in vele verenigingen/rassen al niet verloren gegaan omdat 
men door laster en bedreiging te moede is geworden, open gevallen plaatsen worden 
ingenomen door schreeuwers die de zaak leeg roven en een rokende puinhoop achter 
laten aan de wederopbouwers. 

Hulp bij dekking en geboorte 

Dit gedeelte is één van de spraakmakende onderdelen van onze hondensport en wel 
zeker als dit ras de Saarlooswolfhond is. Ook hier dolen de vreemdelingen in het duister, 
men weet dat dekkingen mislukken door inteelt, geboorte gaat moeilijk door inteelt, 
onbenul in optima forma!  



Kynologen Vakbond Nederland, opgemaakt door J.M.Th.E. van der Linden 41 

Een dekking bij de Saarlooswolfhond vraagt inleving, een dekking lukt niet als het schikt 
maar als het zover is. Dekkingen zijn succesvol mits de milieuomstandigheden 
overeenkomstig zijn aan de geaardheid. Een geboorte voltrekt zich rimpelloos mits we 
ook alles in acht nemen wat de hond verlangt. De inleiding van de geboorte kunnen we 
van minuut tot minuut volgen tot en met de worp, bij een hapering komt hulp dan op 
een juist tijdstip, maar let op! Haperingen zijn vrijwel altijd terug te voeren op foute 
milieuomstandigheden maar wie vol voorzorg een en ander wil stroomlijnen kan altijd 
terug vallen op het steunpunt die uw vereniging wil zijn. 

 Persoonlijk heb ik veel dekkingen en geboortes begeleid en mislukkingen liggen niet in 
de herinnering. Misschien is er wel begrip voor de trots om het zelf te willen volbrengen 
maar dan is er wel het prijskaartje en moet men ook een vent zijn als er wat mis gaat. 
Verdrietig genoeg is er nog steeds de herinnering hoe een virus op een locatie voor 
vervelende problemen heeft gezorgd en ons geruime tijd achtervolgt. Sectie aan een 
universiteit gaf ons gelukkig inzicht en zo konden wij hiermee beter omgaan.  

 Dankzij een gecentraliseerde fokkerij en samenwerkingsverband met gedreven mensen 
die hondvriendelijk willen genieten is de toekomst vol verwachting, onze trots een 
kerngezond ras, zelden of nooit ziek, goed gesocialiseerd, hoogst betrouwbaar, de 
hoogste graad van veiligheid voor kinderen, een ras dat nog altijd zeer hoge leeftijden 
bereikt! 

Een unieke vereniging die anders wil zijn en het welzijn van de hond laat prevaleren. 
Geen kennelhonden, levenslange begeleiding, hulp bij de geboorte , geen commercieel 
uitbuiten van teven. En wanneer voor de fok geselecteerd, maximaal 2 maal een nest 
gedurende heel leven. Een club om trots op te zijn met boeiende activiteiten en volop 
kynologische verdiepingsmogelijkheden 

De rasvereniging verantwoordelijk voor de veredeling/homogenisering van een 
schitterend Nederlands ras, een ras met eigenschappen/erfcoördinaten die heel dicht bij 
de natuur staan, een ras voor een ieder die hiervan weet te genieten, een ras voor een 
ieder die zijn hond als kameraad kan zien, een ras voor een ieder die de hond in zijn 
waarde laat, een hondenras dat geen vergelijking kent, een hond absoluut trouw en 
betrouwbaar en erg aanhankelijk. 

  

De vereniging verwelkomt een ieder die met hun honden onderdeel wil zijn van deze 
unieke vorm van rasveredeling en rasbeleving.  

  

Tot slot 

Ik heb als voorzitter alle achterliggende dertig jaar de vereniging mogen leiden en het 
ras helpen veredelen van vrijwel geen rasherkenning tot de trots van heden. Heel veel 
dank gaat uit naar de leden die hun vertrouwen hebben gegeven. 

 Hoewel ik niemand te kort wil doen mag het succes worden toegedicht aan niet alleen 
bestuurlijke zwaargewichten maar ook bestuurders die hun handjes niet in de zak 
hielden, veel dank daarom aan Cees van der Teen, Henk Grotenhuis, Joeke Pieters en 
Jack Thijssen. 
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Productie V 
Brief  een liefhebber i.v.m. het 30-jarig jubileum. 
(Is te vinden op de website van de vereniging) 
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Goed, laat me beginnen bij het begin: het ontstaan van het ras. 

Hierin nemen we absoluut géén bijzondere positie in.  

 Rassen ontstaan op twee wijzen.  

1. Ofwel onder natuurlijke druk, waarbij de wetten der natuur bepalen wie zich kan 
voortplanten en zijn stempel kan drukken op veranderingen en evoluties.  

2. Ofwel door ingrijpen van de mens in een populatie. 

De mens wil bepaalde, door hem beoogde eigenschappen in een populatie ontwikkelen 
en/of beperken. Hierbij kunnen vele motieven een doorslaggevende rol spelen. Meestal 
zijn die motieven echter terug te brengen tot de volgende drie: bruikbaarheid (cfr de 
ontwikkeling van verschillende paardenrassen, de consumptie (cfr de veeteelt) of 
schoonheid (cfr de sierteelt). Soms lopen deze motieven door elkaar heen, zodat dit een 
gecompliceerd verhaal kan worden. De combinatie of de polarisatie van deze motieven 
kan ook tot spanningen tussen fokkers leiden. Wélke motieven worden prioritair in de 
fokkerij? Wanneer we de geschiedenis van de meeste nietcontinentale staande honden 
bekijken wordt deze spanning zeer duidelijk. Een Engelse of Ierse Setter die gefokt is 
voor de jacht oogt totaal anders dan zijn voor de schoonheid gefokte neef. 

 Naast deze motieven zien we ook dat mensen verspreid over de hele wereld, soms met 
dezelfde doelen voor ogen, vanuit hun geografische situering een ander eindproduct 
bekomen. Kijk maar naar de grote diversiteit binnen rasgroep 1.  

Ook zorgde de geografische én politieke situering soms voor het ontstaan van 
verschillende rassen die oorspronkelijk wél uit een zelfde basispopulatie ontstonden. 
Denk hierbij maar aan de ontstaansgeschiedenis van de Belgische en de Hollandse 
herdershond en al de grote witte langharige berghonden.  

Typerend in de meeste ontstaansverhalen van verschillende rassen is het belang van 
"éénmansacties". Aan de wieg van vele rassen staat de inspanningen van één figuur die 
gedreven door een visie en een ideaalbeeld bepalend was voor de verdere evolutie van 
een populatie. Meestal waren deze figuren mannen. Denken we hierbij aan mannen als 
Gordon, Russel, Von Stephanitz, Dobermann, Graham, Toepoel, Huyghebaert, Llewellin, 
Korthals en nog zovele uit de hondenwereld. Mannen die de basis legden voor een ras en 
sterke sturing gaven aan de wijze waarop er met die basis werd verder gefokt. Enkele 
onder hen gaven zelfs hun naam aan hun ras. Hiermee werd eer gedaan aan hun werk 
en persoonlijkheid. Ook ons eigen ras is zo aan zijn naam gekomen, maar voor de 
betrokken schepper was dit achteraf misschien wel wat te veel eer. De hondenwereld had 
hier echter niet het patent op. Binnen alle fokkerijen vinden we deze figuren. Bij de 
paarden hebben we zo de heren Bakewell, Orlow, Budjonny Morgan en vele anderen.  

 Ja, dames, ik kan het 
ook niet helpen, maar 
in de tijd dat die heren 
zo actief waren, 
moesten de sufragettes 
nog geboren worden… 
Maar ere wie ere toe 
komt, in een later 
stadium in de 
geschiedenis van vele 
rassen, waren het 
dikwijls vrouwen die als 
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vooraanstaande foksters van onschatbare waarde waren. Enkele voorbeelden? De namen 
van de dames Russel, Zoller, Seeley, KnijfVermouth en vele anderen staan gebeiteld in 
de analen van de geschiedenis van hun ras. Wanneer je tegenwoordig op 
tentoonstellingen rond kijkt en de fokkers van vele toppers onder de loep neemt zijn daar 
opvallend veel vrouwen bij. Hebben wij in ons eigen ras niet ook zo iemand? Ze heeft dit 
liever niet, maar toch moet Diny Pielanen-Degenhardt hier wel degelijk genoemd worden. 

 

 

 

Terug naar de beginjaren van een ras.  

Vrijwel iedere keer grepen die bezielde mannen terug naar inteelt als foktechniek. 
Hierdoor creëerden ze een genetische flessenhals. Door het fokken met sterk verwante 
dieren, een rigoureuze selectie en het streng nastreven van fokidealen slaagden zij er in 
om het fenotype op korte tijd in een hoog tempo te veredelen tot wat hun voorstond als 
ideaal. Zij creëerden snel een eigen type dat zich duidelijk kon onderscheiden van de 
anderen. Ook isoleerden zij hun eigen fokkerij van de rest van de populatie. Meestal lag 
deze fokkerij aan de basis van een goed geregistreerde afstamming in het eerste fokboek 
van een ras.  

Dit had natuurlijk sterke effecten op de andere fokkers die meestal in dezelfde streek een 
sterk gelijkende hond fokten. Zij spiegelden zich aan de resultaten van de fokkerij van de 
voortrekkers en gingen dit veredelde type opzoeken. Rond die leidinggevende figuren in 
de fokkerij groepeerde zich dan een kern van enthousiastelingen die de basis vormden 
voor het ontstaan van de rasverenigingen.Binnen die rasverenigingen speelden de 
voortrekkers meestal een bepalende en leidende rol. De basisopdracht van de 
stamboekhoudende verenigingen (of het nu gaat om kippen of hondenkwekers) was in de 
eerste plaats het identificeren van individuen en het up to date houden van 
afstammingslijsten.  

 Voor de Saarlooswolfhond is dit een redelijk herkenbaar verhaal.De figuur van Saarloos 
gaf de eerste en bepalende stoot tot de ontwikkeling van een nieuw ras. Hoewel dit 
totaal zijn bedoeling niet was. Een nieuw ras interesseerde hem absoluut niet. Rond hem 
groeide een kern van liefhebbers die gefascineerd waren door de wolfachtige verschijning 
en het natuurlijke karakter van zijn fokproducten. Deze groep vormde (weliswaar na de 
dood van Saarloos) de basis voor het ontstaan van onze rasvereniging.   

Iedere rasvereniging evolueert in type en structuur .Deze evolutie is sterk gekoppeld aan 
de fase waarin de opbouw van het ras zich situeert.  

Bij de rasopbouw zien we de fases van opbouw, consolidatie van een populatie, 
verbreding van de fokbasis, veredeling naar het beoogde ideaalbeeld toe, en de 
internationalisering. 

Tevens kan je bij iedere fase in de groei van de rasvereniging een verschuiving zien in 
haar doelstelling die in ideale omstandigheden ook gekoppeld is aan een fase in de 
ontwikkeling van het ras. Bij deze doelen zie je vooral een opsplitsing in het nastreven 
van individuele of collectieve doelen. Gaat een vereniging denken vanuit de belangen van 
de gehele raspopulatie? Zal ze zorg dragen voor een fokreglement voor alle honden? Zal 
ze werken aan  
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een fokplan voor hele populatie? Zal ze een toekomstplan hebben rond de fokkerij? Of zal 
ze zich eerder bezighouden met de belangen van individuele fokkers te verdedigen, hun 
fokvrijheid garanderen? Als lid van onze vereniging zal je snel door hebben dat onze 
vereniging gekenmerkt wordt door de gemeenschappelijkheid van de doelen. Het fokken 
van een typische gezonde Saarlooswolfhond met een natuurlijk, betrouwbaar karakter. In 
samenwerking met alle leden, gedragen door statuten en een huishoudelijk reglement 
dat garant moet staan voor een verantwoorde fok, die diervriendelijk is en zonder 
commerciële doelen. 

  

Belangrijk voor de eigenheid van een rasvereniging is de mate waar in zij gericht is op 
het scheppen van verbondenheid of op autonomie. Zijn haar leden met mekaar 
verbonden rond het collectieve doel, of zijn zij eerder autonome individu's die om 
reglementaire of praktische reden lid zijn.  

Een rasvereniging zoals de onze met overwegend collectieve doelen zal slechts goed 
kunnen functioneren wanneer een groot deel van haar leden zich effectief met elkaar 
redelijk verbonden voelen.  

 Doorheen de voorbije 30 jaar is dit een heel belangrijke constante geweest. De 
vriendschappelijke en haast familiale sfeer die op de verenigingsdagen te voelen is staat 
nog steeds garant voor een goede rasbegeleiding. Dit is een vaststelling om fier op te 
zijn. Het is boeiend om te zien hoe al deze zaken bepalen hoe een vereniging 
beleidsmatig vorm krijgt. Op welke wijze zal zij een evenwicht zoeken tussen individuele 
vrijheid van de leden, hun inspraak en beslissingsrecht en gestelde verenigingsdoelen? 
Hoe zal zij omgaan met sociale controle en welke mate van loyaliteit heerst er onder de 
leden naar het bestuur toe? Iedere vereniging zal hierop een eigen antwoord moeten 
formuleren.  Boeiend en verhelderend is ook de combinatie van die fokkers en 
verenigingsdoelen aan de tijdsgeest waarin de activiteiten zich afspelen.  

Duiken we even de geschiedenisboeken in? 

 Vele rasverenigingen vinden hun oorsprong in de eerste helft van de vorige eeuw, tot 
aan de zestiger jaren. In deze periode zien we een tijd van sociale emancipatie van de 
burger. Hierdoor ontstond een sociaal middenveld, steeg de scholingsgraad van de 
bevolking, was er een klimaat van grote lotsverbondenheid en het geloof in collectieve 
doelen. De verzorgingsmaatschappij werd geboren. Mensen kregen meer mogelijkheden 
en vanuit de collectieve doelen (het verder zetten en consolideren van de resultaten van 

de eenmansfokkerijen) ontstonden de eerste 
rasverenigingen.  

De eerste tentoonstellingen werden georganiseerd. De 
kynologie als hobby werd geboren. Vanuit de 
jagersmiddens groeide dan de Raad van Beheer als 
overkoepelende organisatie.  

 Vanaf de jaren zestig groeide de welvaart. Er kwam 
meer vrije tijd en de stijgende koopkracht maakte het 
mogelijk meer geld in de hobby te investeren. De 
kynologie kende een grote expansie. Dit was de 
periode van de individualisering van de samenleving. 
Niet de collectiviteit stond garant voor het succes. De 
macht van de grote sociale bewegingen begon af te 
nemen en moest plaats maken voor het gevoel dat 
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ieder voor zich, ten volle zijn kansen moest grijpen zichzelf te ontplooien 

 Gelijkopgaand met de maatschappelijke tendens tot meer aandacht voor de individuele 
ontplooiing en de autonomie van het individu, individualiseerde ook de kynologie. Er was 
tevens een sterke tendens tot commercialisering in onze hobby. 

 Voor velen werd de kynologie een manier om zich te onderscheiden en zich te 
manifesteren als persoon. Het rasbelang werd ondergeschikt aan de drang "iemand te 
zijn", te kunnen schitteren, identiteit op te bouwen. Maar deze individualisering bracht 
ook weerstand tegen collectieve doelen en tegen gezag. 

Het individuele lid ging (en gaat nog steeds) als consument op zoek naar zijn eigen 
individuele recht, los van de collectieve verantwoordelijkheid. Zeker wanneer de 
structuur van de vereniging waarvan hij lid is niet wakker ligt van zijn eigen individuele 
ambities maar die vindt in de collectieve zorg van het goed beheren van een 
raspopulatie, kan dit leiden tot vervelende spanningen. 

Typerend voor de laatste jaren is het stijgende geloof in de maakbaarheid van de wereld 
gekoppeld aan een culpabilisering wanneer er iets fout loopt. Bij alles wat er fout loopt 
moet er een schuldige aangeduid worden, moeten er schadevergoedingen betaald 
worden en komen er juridische procedures. Het "toeval van het ongeval" heeft zijn recht 
verloren, de gevolgen van de wispelturigheid van natuur en genetica wordt bevochten 
voor de rechters. Mensen verliezen de realiteit van de natuur uit het oog en vervangen 
die door het blinde geloof in het "eigen recht en gelijk". 

 Vandaag de dag zien we dan ook hoe rasverenigingen op zoek zijn naar een nieuwe 
identiteit. Zij zoeken een evenwicht tussen de collectieve doelen die aan de wieg stonden 
van hun bestaan en de individuele fokkersvrijheden en belangen die vandaag hun recht 
opeisen.  

De hedendaagse rasverenigingen moeten op zoek naar eigentijdse beleidssystemen, 
maar zien zich tevens genoodzaakt de door hen beheerde populatie terug strakker te 
gaan sturen. (cfr inmenging door de overheid in fokkerij materies als gezondheid en 
gedrag). Ook de Raad van Beheer wil terug op zoek naar meer verbondenheid en 
dialoog. De hedendaagse kynologie moet ook een antwoord vinden op de steeds verder 
evoluerende juridisering van haar activiteiten. 

Spitten we dit even uit voor onze eigen rasvereniging? Waar situeren wij ons? 

  

Bij het ontstaan van onze rasvereniging zien we een klein groepje mensen dat totaal 
géén kynologische kennis had, zich verenigen rond een Nederlandse jonge wolfachtige 
nog sterk verschillende verschijning Zij waren in de eerste plaats echte 
dierenbeschermers en natuurbeschermers. "Je hondje opnemen in je gezin, hem een zo 
goed mogelijk leven geven, genieten van de natuurlijke aspecten van je wolfhond", de 
pasgedoopte Saarlooswolfhond behoeden voor het uitsterven…. daar was het hen om te 
doen. Zij gruwden van iedere commercialisatie van de "hondenhouderij". Zij waren als de 
dood voor broodfokkers en verafschuwden het kennelmatige houden van honden. 

Tentoonstellingen zagen zij als een noodzakelijk kwaad, dat ze 
liever aan een ander over lieten.  

 Zij schaarden zich ten volle achter de collectieve doelen die de 
rasvereniging behartigde en voelden zich van hieruit heel sterk met 
elkaar verbonden. Het gebrek aan kynologische interesse kennis en 
inzicht werd het ras bijna fataal. In de jaren '80 zag men zich plots 
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geconfronteerd met een in elkaar stortende fokkerij. Niets lukte nog. Het was uiteindelijk 
dhr. Pielanen die het ras én de verenigingstrein terug op de sporen zette.  

  

Hij legde de basis voor een fokbeleid dat uiteindelijk zou leiden tot het behoud én de 
wederopbouw van het ras. Zijn inzet kan samen met die van zijn echtgenote gerust 
vergeleken worden met die van de grote namen uit de kynologische geschiedenis. Zij zijn 
de échte scheppers van de Saarlooswolfhond. 

 Na een grondige inventarisatie van de resterende populatie kon gestart worden met 
welgeteld 68 individuen. In plaats van aan rasverbreding en veredeling te kunnen 
werken, moest er terug begonnen worden met rasopbouw en consolidatie. Een enorme 
stap terug in de geschiedenis van het ras en een gigantische klus om te klaren.  

 Met de beschikbare populatie werd, na strenge selectie en het weren van een deel van 
de honden uit de fokkerij, aan de wederopbouw van het ras begonnen. Foktechnisch was 
deze populatie totaal niet rijp voor de liberale tendensen die in die periode sterke opgang 
maakten in de kynologie.  

Vanuit de eigen diervriendelijke geaardheid van de leden, het geloof in het collectieve 
doel en het ontberen van enige kynologische kennis onder de leden werd de unieke 
keuze gemaakt tot het uitbouwen van een unieke verenigingstructuur.  

Er ontstond een vereniging met een sterk op de populatie gerichte centraal gestuurde 
fokkerij. Fokprioriteit werd gegeven aan type, temperament en gezondheid. De leden 
keurden een fokreglement goed dat garant moest staan (en dat nog steeds doet) voor 
het respecteren van de individuele rechten van ieder dier en commercialisatie moet 
uitsluiten. Binnen de vereniging kozen de leden voor contracten die het individuele dier 
optimaal moesten beschermen én tevens de populatie optimale kansen moest geven zich 
verder te ontwikkelen.  

 De hele vereniging steunde op een sterk gedeelde solidariteit onder de leden. Zij 
voelden zich samen sterk verantwoordelijk de gestelde doelen te realiseren. Ook was er 
een grote gedeelde inzet. Een werkelijk unieke rasvereniging kreeg vorm en koos 

resoluut voor een historisch ongekende aanpak.  

Maar het gebrek aan kynologische kennis was de 
achillespees van het gebeuren. Toen de algemene 
ledenvergadering in 1982 aan Frits Pielanen haar 
fokverantwoordelijkheid delegeerde gaf ze hem 5 jaar 
om de doelen te realiseren. Dit was natuurlijk 
onrealistisch. 

Ter vergelijking. Toen Capt. Graham (de vader van 
Ierse Wolfshond) het fokbeleid doorgaf aan zijn 
opvolgers zei hij hen minstens nog 50 jaar consequent 
zijn fokbeleid te moeten verder zetten indien ze echt 
hoopten te slagen in zijn opzet. Wat moest Frits 
Pielanen dan met 5 jaar? Een onhaalbare verwachting.  

 Gelukkig is er binnen de vereniging hierin wel inzicht 
gegroeid. Dit inzicht groeide echter vooral bij de leden 
die de turbulente jaren '80 meemaakten. Zij wisten 
goed van waar men kwam, hoe spannend de 

overlevingsstrijd van het ras was geweest en waarom bepaalde keuzes gemaakt waren. 
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Het waren ook deze leden die het beleid unaniem steunden toen er problemen rond de 
populatie opdoken.  

Bij het inventariseren en uitselecteren van de resterende startpopulatie waren er immers 
honden uit de boot gevallen. De eigenaars van deze honden, die duidelijk géén oor 
hadden naar de oproep om géén commerciële fokkerij te bedrijven, gingen met hun 
honden fokken buiten de rasvereniging om. (lees verder....) 

Er ontstond een schaduwpopulatie die zich dus baseerde op omwille van ongewenste 
eigenschappen weggeselecteerde honden. Doorheen de jaren groeide deze populatie uit 
tot een omvangrijke groep die alle aandacht van het bestuur van de vereniging vraagt.  

Deze populatie kan immers niet de gezondheidskwaliteiten voorleggen die de vereniging 
als doelstellingen heeft. (lees verder....) Gezien de omvang van deze groep honden 
vormt zij een potentieel gevaar voor de goede naam van het ras in binnen en buitenland. 
De individuen uit deze schaduwpopulatie vertonen steeds meer een afwijkend type, waar 
keurmeesters op shows, die vertrouwd zijn met het goede rasbeeld het steeds moeilijker 
krijgen. (lees verder....) 

 Met het verstrijken der jaren kwamen er meer leden bij. Een prima evolutie, want 
zonder leden géén vereniging. Zij ontbeerden echter (op enkele uitzonderingen na) net 
als hun collega's uit de begin jaren van de vereniging, de nodige kynologische kennis om 
de situatie van het ras goed in te schatten. Onder die leden heerste en heerst een 
groeiende vraag tot inspraak. Dit is alleen maar toe te juichen. Deze vraag tot inspraak is 
niet alleen een effect van de tijdgeest maar ook een uiting van hun betrokkenheid en 
gevoel van medeverantwoordelijkheid.  

Maar hier stelt zich een beleidsprobleem. Want de vraag tot groeiende inspraak en 
individualisering komt foktechnisch nog steeds zo'n 20 jaar te vroeg. Het ras is hier nog 
niet rijp voor. 

 Momenteel situeert het ras zich in een mengeling van opbouw, consolidatie, verbreding 
en veredeling. Een aparte en fragiele situatie. Er zijn nog te veel erfelijke factoren binnen 
het ras die nog niet voldoende verankerd zijn. De fokbasis is nog lang niet breed genoeg 
om als veilig te kunnen worden gezien. Er zijn nog te weinig voldoende gescheiden 
foklijnen. Het type is nog niet écht definitief vastgelegd. Op vlak van gezondheid is het 
nodig een constant "vinger aan de pols" en "hout vasthouden" attitude aan te houden. 
De prachtige types die we nu reeds enkele generaties na elkaar steeds weer zien geboren 
worden zijn géén garantie dat de klus ondertussen geklaard is. Maar ze geven wél aan 
dat we de goede kant uit gaan. Ze geven aan dat we het lijntje nu echt niet mogen 

lossen.  

Ondertussen is ook de internationalisering een feit De 
wereld is erg klein geworden. Ook de kynologische 
wereld. Van letterlijk iedere uithoek van de wereld zijn 
er vragen naar info én pups. Overal in de wereld zijn 
er mensen die net als u en ik in de Saarlooswolfhond 
hun gedroomde hond zien. Hoe leuk zou het niet zijn 
hen gelukkig te kunnen maken door hen het 
gezelschap te kunnen aanbieden van een goed gefokte 
Saarlooswolfhond. Maar dit kan (nog) niet. De fokbasis 
is nog té smal. Iedere hond kan in de fokkerij 
belangrijk zijn. Iedere hond is nog steeds een 

mogelijke schakel in de ketting van de fokkerij. We kunnen het ons nog niet permitteren 
om onze jonge honden al te makkelijk te zien vertrekken naar foktechnische 
onbereikbare streken. Jammer maar helaas! 
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 Tegenstrijdige belangen en verwachtingen.…  

  

Het ras is, volgens mij, echter wél rijp voor gezonde kynologische en wetenschappelijke 
interesse. Het ras vraagt om mensen die vanuit een grote verbondenheid met de 
oorspronkelijke collectieve doelstellingen, consequent willen verder timmeren aan de 
weg. Leden die zich zonder eigenbelang willen inzetten voor het verder bouwen aan het 
ras. Vanuit onze diervriendelijk ingesteldheid willen wij immers géén grote fokkers met 
veel teven in kennels naast elkaar.  

 Wij willen dat de fokkerij familiaal gebeurt. Teven moeten kunnen werpen in het hart 
van het gezin. Pups moeten kunnen opgroeien in een sociaal midden, omringd door de 
beste individuele zorgen. Dit vraagt echter inspanningen van véél mensen. Deze 
opstelling roept iedere eigenaar op zijn eigen verantwoordelijkheid op te nemen en die 
niet af te schuiven op enkele "grote fokkers". Om de zo nodige rasverbreding te doen 
lukken is de inzet van velen nodig.  

 In zekere zin is de wijze waarop onze verenging nu moet functioneren dus 
anachronistisch. Haar leden zijn mensen van deze tijd en haar fokkerijopdracht situeert 
zich wat doelen betreft eerder in de vorige eeuw. In de gehanteerde methodes moet de 
fokkerij zich nestelen binnen de huidige wetenschappelijke inzichten in fokkerij en 
populatiebeheer. Deze tegenstellingen, beperkingen engagementen en kansen zijn de 
uitdagingen waar de vereniging nu voor staat. Ze heeft de opdracht haar "job af te 
maken".  

In deze opdracht zijn communicatie en openheid belangrijke factoren. De huidige 
juridisering van de samenleving maakt ook dit aspect van het verenigingsleven een punt 
waarin we op zoek moeten gaan naar nieuwe evenwichten. Correcte en eerlijke 
informatie over loopsheden, dekkingen, geboortes en gezondheid zijn de basis van een 
goed onderbouwde sturing van het centrale fokbeleid. Hieraan kunnen alle leden hun 
bijdrage geven. Het ras rekent op een grote loyauteit van de leden die haar belangen 
behartigen. Het is heel leuk vast te stellen dat het overgrote deel der leden zich nog 
steeds kan vinden in het profiel dat we hierboven reeds schetsten. Mensen op zoek naar 
een natuurlijke kameraad, gedreven door dierenliefde en respect voor de natuur. Mensen 
die net als 30 jaar geleden hun best zullen doen ons ras te behoeden voor de uitwassen 
van de commercialisatie en individualisering van de kynologie. Mensen die het liefst van 
al met hun hond uren gaan wandelen en daarna er samen mee op de bank zitten. 
Mensen die bereid zijn hun bijdrage te leveren bij het verder uitbouwen van het ras. Op 

zulke leden mag en kan de 
vereniging terecht fier zijn.  

 Het blijft echter belangrijk dat 
mensen zich verbonden weten rond 
de collectieve doelen, om deze te 
kunnen realiseren. Dit kan niet door 
alleen maar met je hond te 
wandelen en op de bank te zitten. 
Neen hiervoor moet je samen 
komen met anderen.  
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Ideale momenten hiertoe zijn de clubdagen en clubmatchen. De aanwezigheid op deze 
dagen kan het plezier dat ieder lid beleeft aan zijn Saarlooswolfhond sterk vergroten. Het 
samen komen, met elkaar praten, kijken naar elkaars honden, genieten van de jongste 
generaties, vragen stellen over evoluties, vergaren van kennis, uitspreken van 

verwachtingen en twijfels… zovele zaken die het genieten van je hond 
kunnen vergroten. 

Tevens is de aanwezigheid van zo veel mogelijk honden op clubdagen 
en clubmatchen een absolute voorwaarde om vanuit een centraal 
gestuurde fokkerij de populatie verder te kunnen begeleiden. Ook het 
samen komen op een tentoonstelling kan leuk zijn en het gevoel van 
verbondenheid vergroten. Natuurlijk, een show blijft een 
schoonheidswedstrijd en er kan er maar één winnen. Maar daar gaat 
het niet echt om.  

Belangrijk is je hond te tonen aan een breder publiek; hun interesse 
te wekken voor het ras, met hen te spreken over je ervaringen als 
bezitten van deze unieke hond. Het is heel belangrijk dat er op shows 

voldoende aantallen Saarlooswolfhonden van een goed type getoond worden. 
Belangrijker dan te winnen is het om lekker gezellig met andere leden bij te praten over 
je hond. Gaandeweg ga je jezelf dan ook misschien interesseren in het ruimere 
kynologische gebeuren. Misschien begint het wel echt te kriebelen om meer over de 
kynologie te weten te komen. 

 Een tentoonstelling kan een prima plaats zijn om kennis te vergaren. Hoe meer je weet, 
hoe ruimer je kennis wordt en hoe meer je van je hond kan genieten. De mate waarin de 
leden interesse krijgen voor het ras zal bepalen in welke mate ze bereid zullen zijn mee 
te werken aan het uitbouwen van de populatie. Het zijn uiteindelijk de leden van vandaag 
die zullen bepalen of er morgen nog leden zullen zijn én een ras zal bestaan. Hierin 
hebben we allen een collectieve verantwoordelijkheid.  

Waar gaan we nu naar toe? 

Een uniek ras met een unieke verenigingsstructuur. Een vereniging gebaseerd op een 
familiale aanpak gestuurd door diervriendelijke collectieve doelen waarin alleen het 
rasbelang van tel is.  

Een fokkerij waarin type, gezondheid en karakter de grootste prioriteit hebben. Een 
fokkerij die zich centraal organiseert en laat sturen. Zonder commerciële neigingen, 
bouwend op de inzet van vele leden die ten gepaste tijde hun bijdrage willen leveren bij 
het verder uitbouwen van dit unieke ras. 

 Een zich verder ontwikkelende en verbredende fokbasis waarvan we goed weten dat er 
"nog werk aan winkel is". Een vereniging die steeds weer op zoek zal gaan om een 
evenwicht te vinden tussen alle opdrachten en uitdagingen waarvoor ze zich gesteld ziet.  

Balancerend op het slappe koord van verwachtingen, maar met slechts één doel voor 
ogen: het verder uitbouwen van de populatie getrouw aan haar doelstelling.  

Voeg daar gemotiveerde, kritische en loyale leden aan toe en we zitten goed voor de 
volgende 30 jaar.. De opdracht de Saarlooswolfhond te laten groeien door middel van 
onze verbondenheid met elkaar rond dit unieke ras. 

Ik kijk er naar uit. U ook, daar ben ik zeker van! 
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Productie VI 
Aanvraag tot pupbemiddeling 
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Aan de  
NEDERLANDSE VERENIGING VAN SAARLOOSWOLFHONDEN 
 

Zuiderdiep 377, 
7876 AV Valthermond 
 
VERZOEK OM PUPBEMIDDELING 
 
Ondergetekende 
 
naam:…………………………………………………………………………………. 
 
adres:………………………………………………. tel:…………………………… 
 
woonplaats:………………………………………… postode:…………………….. 
 
*  Verzoekt de rasvereniging voor hem/haar te bemiddelen bij de aanschaf van een 
Saarlooswolfhond 
 
Ondergetekende is lid   / lidmaatschap aangevraagd   
 

Ondergetekende is   / was eerder in het bezit van honden  …………………… 
 
Reu/teef, ras ……………………………………………………………………. 
 
 

Ondergetekende is alleenstaand   /     gehuwd   /     samenwonend   
 

Ondergetekende verzoekt om bemiddeling: Reu   /    Teef    /     geen voorkeur    
 
Ondergetekende is bekend dat: 

- geen rechten kunnen worden ontleend aan zijn/haar verzoek om pupbemiddeling 
- de kosten van bemiddeling inbegrepen zijn in de aanschafprijs 
- gelijktijdig met de aanvraag tot bemiddeling het lidmaatschap dient te worden 

aangegaan. Bemiddeld wordt uitsluiten tussen aspirant kopers en fokkers die lid zijn 
van de rasvereniging. 

 

Ondergetekende verplicht zich tot 
- onvoorwaardelijke medewerking aan de fokkerij, ten tijde en op een wijze uitsluitend 

door de rasvereniging te bepalen. 
- onvoorwaardelijke medewerking aan, ieder door de rasvereniging gewenst onderzoek 

op het voorkomen van genetische afwijkingen. 

 
Toewijzing Saarlooswolfhondpup: 
- bij toewijzing pup Saarlooswolfhond dient de aankoopprijs voor aflevering aan de 
rasvereniging te zijn voldaan. 

            Z.o.z. 
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ONDERZOEK OP GENETISCHE AFWIJKINGEN 

- onderzoek naar heupdysplasie en spondylose geschiedt op de leeftijd  vanaf 18 
maanden 

- onderzoek naar oogafwijkingen op een tijdstip door de rasvereniging te bepalen 
- gemaakte kosten m.b.t. het onderzoek naar genetische afwijkingen komen voor 

rekening van de eigenaar of verzorger van de hond. 
 
Heupdysplasie garantiefonds 

- uit inkomsten van bedreven fokkerij beschikt de rasvereniging over een garantiefonds 
- alleen dan wanneer de rasvereniging om een HD-rapport verzoekt, kan vanwege de 

vereniging een bijdrage in de kosten van een dergelijk onderzoek worden verstrekt. 
Rechten kan men nimmer doen gelden. 

 
 
 
datum aanvraag: ………………………………. Handtekening:……………………………. 
 
 
 
Ruimte voor eventuele opmerkingen (aanvrager) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet beschrijven 
 
 
 
 
 
Ontvangen d.d.:………………………………… 
Reeds lid der vereniging….   
 
Nieuw lid: d.d………………………………….. 
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Lidmaatschapsgeld ontvangen d.d. ………………………. 
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Productie VII 
Verzoek om lidmaatschap 
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Formulier zenden naar:  
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 
Zuiderdiep 377, 
7876 AV  Valthermond 
 
Aanmelding als lid 
 
Ondergetekende, 
 
Naam: ______________________________                                                      
Adres: ______________________________ 
Postcode:_____________________________  Telefoon: ___________ 
Woonplaats: __________________________ 
 
Verzoekt lid te mogen worden van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. 
 
Ondergetekende verklaart 
 

- na toelating zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging, 

- geen lid te zijn van een kynologische vereniging c.q. niet op enige wijze deel uit te 
maken van een kynologische groepering niet erkend door de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland, 

- nimmer enige fokkerij te zullen ondersteunen of bedrijven anders dan door de 
vereniging goedgekeurd, 

- niet in het bezit te zijn (geweest) van een Saarlooswolfhond niet voorkomend uit de 
door de vereniging erkende fokkerij, 

- geen honden in kennels te huisvesten en dit nooit te zullen bevorderen, 
- gelijktijdig met inzending van dit formulier het verschuldigde (zie keerzijde van dit 

blad) totaal € …… over te maken naar: 
 
POSTBANK 51 75 12 Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 
Zuiderdiep 377 
7876 AV  Valthermond 
 
Onder vermelding van NIEUW LID en de NAAM van degene op wie de betaling 
betrekking heeft. 
- de aan de ommezijde verlangde gegevens naar waarheid te hebben verschaft. 
- dat ondergetekende de voorwaarden van het lidmaatschap en die van toetreding 

bekend zijn. 
 
Datum …………………………… 
Handtekening: …………………………………. 
 
Vergeet u niet de gegevens aan de keerzijde van  dit blad in te vullen? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Door de vereniging in te vullen! 
Ontvangen op ………………………………….. 
Entree/contributie betaald op………………….. 
Ballotage……………………………………….   Lidnummer ……………… 
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       Gezinslidnummer………… 
 
Voorwaarden lidmaatschap/toetreding als lid. 
 
De procedure van toelating als lid *) van de vereniging treedt eerst in werking na ontvangst 
op de rekening van ten minste het verontschuldigde bedrag aan entreegeld [€ 10,00] en aan 
contributie voor het lopende jaar [€ 22,50]. Echter personen, van wie het verzoek tot 
toetreding eerst op 1 november of daarna door de vereniging wordt ontvangen, zijn niet de 
contributie voor het lopende jaar, maar het daarop volgende verschuldigd, daar hun 
lidmaatschap eerst op 1 januari van het daaropvolgende jaar of daarna zal ingaan. 
 
Kosten verbonden aan het overmaken van gelden naar de vereniging zijn ten laste van de 
afzender. 
 
Het bestuur van de vereniging neemt een ballotage-termijn van twee maanden in acht, de 
maand van de aanmelding niet meegerekend. Van een weigering van een lidmaatschap doet 
het bestuur binnen deze termijn bericht aan belanghebbende onder gelijktijdige, ongekorte 
restitutie van het entreegeld en/of de contributie. 
Binnen de ballotage-termijn kunnen aangemelde leden van hun toelating vanwege het bestuur 
bericht ontvangen of worden zij geacht na afloop ervan stilzwijgend te zijn toegelaten. 
 
Aanmeldingen van personen die lid zijn van kynologische verenigingen of door de wet gelijk 
te stellen structuren, niet erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland, of die in het bezit zijn van Saarlooswolfhonden voortkomend uit de door de 
rasvereniging niet bedreven of niet goedgekeurde fokkerij, worden niet in behandeling 
genomen. 
 
Het lidmaatschap van leden die de vereniging al dan niet onjuiste gegevens verstrekken of 
hebben verstekt, kan door het bestuur ontbonden worden. 
 
Leden die toetreden tot niet erkende kynologische verenigingen en dergelijke of die enige 
fokkerij bevorderen dan door de vereniging voorgestaan, of die niet voldoen aan hun 
verplichtingen jegens de vereniging, verliezen hun recht op het lidmaatschap. 
 
Het lidmaatschap is persoonsgebonden – zo is stemrecht niet overdraagbaar! 
 
Het lidmaatschap geeft recht op: 
 

- deelname aan alle activiteiten van de vereniging 
 
- toezending *) van het clubblad indien en zo vaak dit verschijnt 

 
*) = De vereniging onderkent naast gewone (ere)leden ook gezinsleden, de (levens)partners 
van leden. Deze gezinsleden zijn volwaardig lid tegen een gereduceerd tarief [€11,50] en zijn 
bij toetreding geen entreegeld verschuldigd. Vanwege de vereniging worden aan gezinsleden 
echter geen oproepen voor een vergadering, clubbladen en dergelijke toegezonden, de 
vereniging acht zich jegens hen daarvan gekweten door toezending van deze stukken aan de 
(ere)leden! 
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Gegevens van de aan de keerzijde als lid aangemelde persoon (door u in te vullen)! 
 
MAN/VROUW    Geboortedatum:……………………… 
 
Beroep:………………………………….. 
Ik ben/was in het bezit van honden 
 
Rassen?……………………………….. 
 
Ik ben/was lid van de volgende kynologische verenigingen: 
 
…………………………………………………………….. 
 
Reden einde lidmaatschap?: ………………………………. 
 

 
Aanmelding als gezinslid (door u in te vullen)! 
 
Voor toetreding gezinslid gelden dezelfde voorwaarden als voor toetreding lid. 
 
Naam:…………………………… 
 
MAN/VROUW    Geboortedatum:………………………….. 
 
Beroep:…………………………… 
 
Handtekening:…………………….. 

 

 

 

 


